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หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 2 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

คำนำ 

 กลุ%มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตร6 ได0จัดทำหลักสูตรรายช้ันประถมศึกษาปDท่ี 2 วิชาคณิตศาสตร6 รหัสวิชา 

ค 12101 ฉบับนี้ ซึ่งเปNนเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ6 พุทธศักราช 2560 (ฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช 2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเปNนเป]าหมาย

ในการพัฒนาคุณภาพผู0เรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู0 เพื่อเปNนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการ

สอน ให0ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู0 ของกลุ%มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตร6 โดยพิจารณาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน

พิบูลอุปถัมภ6 พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) และหลักสูตรกลุ %มสาระการเรียนรู0

คณิตศาสตร6 พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) ซ่ึงมีองค6ประกอบดังน้ี 

- วิสัยทัศน6 หลักการ จุดหมาย  

- สมรรถนะสำคัญของผู0เรียน 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค6 

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู0 

- คุณภาพผู0เรียน 

- จำนวนมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

- ตารางวิเคราะห6ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู0แกนกลาง กลุ%มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตร6 

- คำอธิบายรายวิชา 

- โครงสร0างรายวิชา 

- หน%วยการเรียนรู0  

- การวัดและประเมินผลการเรียนรู0 

 คณะผู0จัดทำขอขอบคุณผู0ท่ีมีส%วนร%วมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรรายช้ันประถมศึกษาปDท่ี 2 

วิชาคณิตศาสตร6 รหัสวิชา ค 12101 ฉบับน้ี จนสำเร็จลุล%วงเปNนอย%างดี และหวังเปNนอย%างย่ิงว%าจะเกิดประโยชน6

ต%อการจัดการเรียนรู0ให0กับผู0เรียนต%อไป 

 

             

              กลุ%มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตร6 

                คณะผู0จัดทำ 

            

 

 

 
 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 3 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

สารบัญ  
        หนMา 

คำนำ            ก 

สารบัญ           ข 

วิสัยทัศน6           1 

หลักการ           1 

จุดมุ%งหมาย          1 

สมรรถนะสำคัญของผู0เรียน        2 

คุณลักษณะอันพึงประสงค6        3 

ทำไมต0องเรียนคณิตศาสตร6        4  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู0        5 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร6       5 

คุณภาพผู0เรียน          6 

จำนวนมาตรฐานและตัวช้ีวัด        7 

ตารางวิเคราะห6ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู0แกนกลาง กลุ%มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตร6  10 

คำอธิบายรายวิชา         17 

โครงสร0างรายวิชา         18 

หน%วยการเรียนรู0  

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 1 จำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0    23 

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 2 การบวกและการลบจำนวนไม%เกิน 1,000   27 

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 3 การวัดความยาว      33 

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 4 การช่ัง       37 

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 5 การคูณ       40 

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 6 การหาร       43 

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 7 เวลา       46 

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 8 การวัดปริมาตร      50 

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 9 รูปเรขาคณิต      54 

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 10 การบวก ลบ คูณ หารระคน     58 

 - หน%วยการเรียนรู0ท่ี 11 แผนภูมิรูปภาพ      62 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู0        65 

ภาคผนวก 

คณะผู0จัดทำ 

บรรณานุกรม
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  จัดการศึกษาทุกช%วงวัย ใส%ใจคุณธรรม น0อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู%เคียงอาเซียน เรียนรู0สู%สากล 

 
 

 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสำคัญ ดังน้ี  

1. เปNนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปNนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู0  

เปNนเป]าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ให0มีความรู0 ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปNน

ไทยควบคู%กับความเปNนสากล  

2. เปNนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได0รับการศึกษาอย%างเสมอภาค  

และมีคุณภาพ  

3. เปNนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให0สังคมมีส%วนร%วมในการจัดการศึกษา  

ให0สอดคล0องกับสภาพและความต0องการของท0องถ่ิน  

4. เปNนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร0างยืดหยุ%นท้ังด0านสาระการเรียนรู0 เวลาและการจัดการ 

เรียนรู0  

5. เปNนหลักสูตรการศึกษาท่ีเน0นผู0เรียนเปNนสำคัญ  

6. เปNนหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม  

ทุกกลุ%มเป]าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู0 และประสบการณ6 

 

 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ%งพัฒนาผู0เรียนให0เปNนคนดี มีปjญญา มีความสุข                             

มีศักยภาพในการศึกษาต%อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเปNนจุดหมายเพ่ือให0เกิดกับผู0เรียน เม่ือจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค%านิยมท่ีพึงประสงค6 เห็นคุณค%าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู0 ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก0ปjญหา การใช0เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย  

4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเปNนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ                     

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย6ทรงเปNนประมุข  

 5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ6วัฒนธรรมและภูมิปjญญาไทย การอนุรักษ6และพัฒนาส่ิงแวดล0อม      

    มีจิตสาธารณะท่ีมุ%งทาประโยชน6และสร0างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู%ร%วมกันในสังคมอย%างมีความสุข 

วิสยัทศัน์  

 

หลกัการ 
 

 

จดุมุ่งหมาย 
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โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ6 มุ%งพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0 ซึ่งการพัฒนาผู0เรียนให0

บรรลุมาตรฐานการเรียนรู0ท่ีกำหนดน้ัน จะช%วยให0ผู0เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5 ประการ ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปNนความสามารถในการรับและส%งสาร มีวัฒนธรรมในการใช0ภาษา

ถ%ายทอดความคิด ความรู0ความเข0าใจ ความรู0สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข0อมูลข%าวสารและ

ประสบการณ6อันจะเปNนประโยชน6ต%อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต%อรองเพื่อขจัดและลด

ปjญหาความขัดแย0งต%าง ๆ การเลือกรับหรือไม%รับข0อมูลข%าวสารด0วยหลักเหตุผลและความถูกต0อง ตลอดจนการ

เลือกใช0วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต%อตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เปNนความสามารถในการคิดวิเคราะห6 การคิดสังเคราะห6 การคิดอย%าง

สร0างสรรค6 การคิดอย%างมีวิจารณญาณ และการคิดเปNนระบบ เพื่อนำไปสู%การสร0างองค6ความรู0หรือสารสนเทศ

เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได0อย%างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกMป Yญหา เป Nนความสามารถในการแก0ป jญหาและอุปสรรคต%างๆ                                   

ที ่เผชิญได0อย%างถูกต0องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข0อมูลสารสนเทศ เข0าใจ 

ความสัมพันธ6และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ6ต%าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู0 ประยุกต6ความรู0มาใช0ในการ

ป]องกันและแก0ไขปjญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต%อตนเอง สังคม

และส่ิงแวดล0อม 

4. ความสามารถในการใชMทักษะชีวิต เปNนความสามารถในการนำกระบวนการต%าง ๆ ไปใช0ในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู0ด0วยตนเอง การเรียนรู0อย%างต%อเน่ือง การทำงาน และการอยู%ร%วมกันในสังคม

ด0วยการสร0างเสริมความสัมพันธ6อันดีระหว%างบุคคล การจัดการปjญหาและความขัดแย0งต%าง ๆ อย%างเหมาะสม 

การปรับตัวให0ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและความขัดแย0งต%าง ๆ อย%างเหมาะสม การปรับตัวให0ทันกับ

การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล0อม และการรู0จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม%พึงประสงค6ท่ีส%งผลกระทบ

ต%อตนเองและผู0อ่ืน 

 5. ความสามารถในการใช M เทคโนโลยี เป Nนความสามารถในการเล ือกและใช 0 เทคโนโลยี                  

ด0านต%างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื ่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด0านการเรียนรู0                     

การส่ือสาร การทำงาน การแก0ปjญหาอย%างสร0างสรรค6 ถูกต0องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
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โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ6 มุ%งพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณลักษณะอันพึงประสงค6 เพ่ือให0สามารถอยู%ร%วมกับผู0อ่ืน

ในสังคมได0อย%างมีความสุข ในฐานะเปNนพลเมืองไทยและพลโลกดังน้ี 

 1.  รักชาติ ศาสน6 กษัตริย6 

 2.  ซ่ือสัตย6สุจริต 

 3.  มีวินัย  

 4.  ใฝoเรียนรู0  

 5.  อยู%อย%างพอเพียง 

 6.  มุ%งม่ันในการทำงาน 

 7.  รักความเปNนไทย 

 8.  มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 
 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 4 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

 

  
 

คณิตศาสตร6มีบทบาทสำคัญย่ิงต%อความสำเร็จในการเรียนรู0ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร6

ช%วยให0มนุษย6มีความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6 คิดอย%างมีเหตุผล เปNนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห6ปjญหาหรือ

สถานการณ6ได0อย%างรอบคอบและถ่ีถ0วน ช%วยให0คาดการณ6วางแผนตัดสินใจแก0ปjญหาได0อย%างถูกต0องเหมาะสม

และสามารถนำไปใช0ในชีวิตจริงได0อย%างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร6ยังเปNนเคร่ืองมือในการศึกษา

ด0านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และศาสตร6อ่ืน ๆ  อันเปNนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให0มี

คุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให0ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร6จึงจำเปNนต0องมีการ

พัฒนาอย%างต%อเน่ือง เพ่ือให0ทันสมัยและสอดคล0องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู0ทางวิทยาศาสตร6และ

เทคโนโลยีท่ีเจริญก0าวหน0าอย%างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน6 

  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู0แกนกลาง กลุ%มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตร6 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับน้ี จัดทำข้ึนโดยคำนึงถึงการส%งเสริมให0

ผู0เรียนมีทักษะท่ีจำเปNนสำหรับการเรียนรู0ในศตวรรษท่ี 21 เปNนสำคัญ น่ันคือ การเตรียมผู0เรียนให0มีทักษะด0าน

การคิดวิเคราะห6 การคิดอย%างมีวิจารณญาณ การแก0ปjญหา การคิดสร0างสรรค6 การใช0เทคโนโลยี การส่ือสาร

และการร%วมมือ ซ่ึงจะส%งผลให0ผู0เรียนรู0เท%าทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

สภาพแวดล0อม สามารถแข%งขันและอยู%ร%วมกับประชาคมโลกได0 ท้ังน้ีการจัดการเรียนรู0คณิตศาสตร6ท่ีประสบ

ความสำเร็จน้ันจะต0องเตรียมผู0เรียนให0มีความพร0อมท่ีจะเรียนรู0ส่ิงต%าง ๆ พร0อมท่ีจะประกอบอาชีพเม่ือจบ

การศึกษา หรือสามารถศึกษาต%อในระดับท่ีสูงข้ึน ดังน้ันสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู0ให0เหมาะสมตาม

ศักยภาพของผู0เรียน 

 
 
 

กลุ%มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตร6จัดเปNน 3 สาระ ได0แก% จำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต 

และสถิติและความน%าจะเปNน 

• จำนวนและพีชคณิต เรียนรู0เก่ียวกับระบบจำนวนจริง สมบัติเก่ียวกับจำนวนจริง อัตราส%วนร0อยละ

การประมาณค%า การแก0ปjญหาเก่ียวกับจำนวน การใช0จำนวนในชีวิตจริง แบบรูปความสัมพันธ6ฟjงก6ชัน เซต

ตรรกศาสตร6 นิพจน6 เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบ้ียและมูลค%าของเงิน ลำดับ

และอนุกรม และการนำความรู0เก่ียวกับจำนวนและพีชคณิตไปใช0ในสถานการณ6ต%าง ๆ 

• การวัดและเรขาคณิต เรียนรู0เก่ียวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พ้ืนท่ี ปริมาตรและความจุ เงิน

และเวลา หน%วยวัดระบบต%าง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกับการวัด อัตราส%วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติ

ของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตใน

ทาํไมต้องเรียนคณิตศาสตร ์
 
 

 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร ์
 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 5 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

เร่ืองการเล่ือนขนาน การสะท0อน การหมุน และการนำ ความรู0เก่ียวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช0ใน

สถานการณ6ต%าง ๆ 

• สถิติและความนKาจะเป\น เรียนรู0เก่ียวกับการต้ังคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข0อมูล การ

คำนวณค%าสถิติ การนำเสนอและแปลผลสำหรับข0อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบ้ืองต0น ความ

น%าจะเปNน การใช0ความรู0เก่ียวกับสถิติและความน%าจะเปNนในการอธิบายเหตุการณ6ต%าง ๆ และช%วยในการ

ตัดสินใจ 

 

  
 

 

สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เข0าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ

จำนวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช0 

มาตรฐาน ค 1.2 เข0าใจและวิเคราะห6แบบรูป ความสัมพันธ6 ฟjงก6ชัน ลำดับและอนุกรม และ 

 นำไปใช0 

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เข0าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต0องการวัด และ

นำไปใช0 

มาตรฐาน ค 2.2 เข0าใจและวิเคราะห6รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ6ระหว%าง 

  รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช0 

สาระท่ี 3 สถิติและความนKาจะเป\น 

มาตรฐาน ค 3.1 เข0าใจกระบวนการทางสถิติ และใช0ความรู0ทางสถิติในการแก0ปjญหา 

 

 

  
 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร6เปNนความสามารถท่ีจะนำความรู0ไปประยุกต6ใช0 

ในการเรียนรู0ส่ิงต%าง ๆ เพ่ือให0ได0มาซ่ึงความรู0 และประยุกต6ใช0ในชีวิตประจำวันได0อย%างมีประสิทธิภาพ  

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร6ในท่ีน้ี เน0นท่ีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร6ท่ีจำเปNน  

และต0องการพัฒนาให0เกิดข้ึนกับผู0เรียน ได0แก%ความสามารถต%อไปน้ี 

1. การแกMปYญหา เปNนความสามารถในการทำความเข0าใจปjญหา คิดวิเคราะห6 วางแผนแก0ปjญหา 

และเลือกใช0วิธีการท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ พร0อมท้ังตรวจสอบความถูกต0อง 

2. การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร9 เปNนความสามารถในการใช0รูปภาษาและ 

สัญลักษณ6ทางคณิตศาสตร6ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย สรุปผล และนำเสนอได0อย%างถูกต0อง ชัดเจน 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้

 

ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 6 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

3. การเช่ือมโยง เปNนความสามารถในการใช0ความรู0ทางคณิตศาสตร6เปNนเคร่ืองมือในการเรียนรู0 

คณิตศาสตร6 เน้ือหาต%าง ๆ  หรือศาสตร6อ่ืน ๆ และนำไปใช0ในชีวิตจริง 

4. การให0เหตุผล เปNนความสามารถในการให0เหตุผล รับฟjงและให0เหตุผลสนับสนุน หรือ 

โต0แย0งเพ่ือนำไปสู%การสรุป โดยมีข0อเท็จจริงทางคณิตศาสตร6รองรับ 

5. การคิดสร0างสรรค6 เปNนความสามารถในการขยายแนวคิดท่ีมีอยู%เดิม หรือสร0างแนวคิดใหม%  

เพ่ือปรับปรุง พัฒนาองค6ความรู0 

 

 

 
 

จบชั้นประถมศึกษาปPที่ 3 

Ø อ%าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับไม%เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีความรู0สึกเชิงจํานวน มี

ทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร และนําไปใช0ในสถานการณ6ต%าง ๆ  

Ø มีความรู0สึกเชิงจํานวนเก่ียวกับเศษส%วนท่ีไม%เกิน ๑ มีทักษะการบวก การลบ เศษส%วน ท่ีตัวส%วน

เท%ากัน และนําไปใช0ในสถานการณ6ต%าง ๆ  

Ø คาดคะเนและวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช0เคร่ืองมือและหน%วย ท่ีเหมาะสม บอก

เวลา บอกจํานวนเงิน และนําไปใช0ในสถานการณ6ต%าง ๆ  

Ø  จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียม มุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหล่ียม วงกลม และวงรีโดยใช0แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิต 

ท่ีมีแกนสมมาตรและจํานวนแกนสมมาตร และนําไปใช0ในสถานการณ6ต%าง ๆ  

Ø อ%านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียวและนําไปใช0ในสถานการณ6ต%าง ๆ  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

คณุภาพผูเ้รียน 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 7 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

 

 
 

กลุKมสาระการเรียนรูM คณิตศาสตร9 ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

สาระท่ี 1 

มาตรฐาน ค 1.1 

มาตรฐาน ค 1.2 

มาตรฐาน ค 1.3 

 

5 

1 

- 

 

8 

- 

- 

 

11 

1 

- 

 

16 

- 

- 

 

9 

- 

- 

 

12 

1 

- 

สาระท่ี 2 

มาตรฐาน ค 2.1 

มาตรฐาน ค 2.2 

 

2 

1 

 

6 

1 

 

13 

1 

 

3 

2 

 

4 

4 

 

3 

4 

สาระท่ี 3 

มาตรฐาน ค 3.1 

มาตรฐาน ค 3.2 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

2 

- 

 

1 

- 

 

2 

- 

 

1 

- 

รวม 10 16 28 22 19 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนมาตรฐานและตวัชีOวดั 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 8 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

กลุKมสาระการเรียนรูM คณิตศาสตร9 ระดับประถมศึกษาช้ันปPที่ 2 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ป.2 
รวม 

ตัวช้ีวัด 

สาระท่ี 1 

มาตรฐาน ค 1.1 เข0าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบ

จำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของ

การดำเนินการ และนำไปใช0 

 

8 

 

 

8 

สาระท่ี 2 

มาตรฐาน ค 2.1 เข0าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาด

ของส่ิงท่ีต0องการวัด และนำไปใช0 

มาตรฐาน ค 2.2 เข0าใจและวิเคราะห6รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป

เรขาคณิต ความสัมพันธ6ระหว%างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และ

นำไปใช0 

 

6 

 

1 

 

 

7 

สาระท่ี 3 

มาตรฐาน ค 3.1 เข0าใจกระบวนการทางสถิติ และใช0ความรู0ทางสถิติใน

การแก0ปjญหา 

 

1 

 

1 

รวม 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 9 
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การตรวจสอบการนำตัวชี้วัดมาใชMในการจัดทำหนKวยการเรียนรูM 

รายวิชา คณิตศาสตร9 ค 12101 ชั้นประถมศึกษาปPที่ 2   

 

หนKวยการเรียนรูMท่ี 
มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัดช้ันปP รวม 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 
ค 1.1 ค 2.1 ค 2.2 ค 3.1 

1. จำนวนนับ 

ไม%เกิน 1,000 และ 0 ป.2/1 ป.2/2 

 

ป.2/3 

 

 
 

 

 

 

3 

2. การบวกและการลบ

จำนวนไม%เกิน 1,000 ป.2/4       1 

3. การวัดความยาว    ป.2/2 ป.2/3   2 

4. การช่ัง    ป.2/4 ป.2/5   2 

5. การคูณ ป.2/5       1 

6. การหาร ป.2/6       1 

7. เวลา    ป.2/1    1 

8. การวัดปริมาตร    ป.2/6    1 

9. รูปเรขาคณิต      ป.2/1  1 

10. การบวก  ลบ  คูณ  

หารระคน ป.2/7 ป.2/8      2 

11. แผนภูมิรูปภาพ       ป.2/1 1 

รวมตัวช้ีวัด 

ตามมาตรฐาน 
5 2 1 4 2 1 1 16 
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ตารางวิเคราะห9มาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

วิชาคณิตศาสตร9 ค 12101 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 2  

สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1  เขMาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน 

 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใชM 
 

ตัวช้ีวัด 
ความรูM 

(K) 

ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

(A) 

ค 1.1 ป.2/1 

บอกจำนวนของส่ิงต%างๆ 

แสดงส่ิงต%างๆ ตามจำนวนท่ี

กำหนด อ%านและเขียน

ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข

ไทย ตัวหนังสือ แสดง

จำนวนนับไม%เกิน 1,000 

และ 0  

 

1. การอ%าน และเขียนตัวเลข

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 

และตัวหนังสือ 

2. จำนวนคู% จำนวนค่ี 

3. หลัก ค%าของเลขโดด 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ค 1.1 ป.2/2 

เปรียบเทียบจำนวนนับไม%

เกิน 1,000 และ 0 โดยใช0

เคร่ืองหมาย = ¹ > < 

 

1. การเปรียบเทียบ 

 

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ตารางวิเคราะหม์าตรฐานและตวัชีOวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 11 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

ค 1.1 ป.2/3 

เรียงลำดับจำนวนนับไม%เกิน 

1,000 และ 0 ต้ังแต% 3 ถึง 5 

จำนวนจากสถานการณ6

ต%างๆ  

 

1. การเรียงลำดับจำนวน 

2. แบบรูปของจำนวนท่ี

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 2 ที

ละ 5 และทีละ 100 

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ค 1.1 ป.2/4 

หาค%าของตัวไม%ทราบค%าใน

ประโยคสัญลักษณ6แสดงการ

บวกและประโยคสัญลักษณ6

แสดงการลบของจำนวนนับ

ไม%เกินน 1,000 และ 0   

 

1. การบวกและการลบ 

2. การแก0โจทย6ปjญหาและ

การสร0างโจทย6ปjญหา พร0อม

ท้ังหาคำตอบ 

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ค 1.1 ป.2/5 

หาค%าของตัวไม%ทราบค%าใน

ประโยคสัญลักษณ6แสดงการ

คูณของจำนวน 1 หลักกับ

จำนวนไม%เกิน 2 หลัก   

 

1. การคูณ 

2. การแก0โจทย6ปjญหาและ

การสร0างโจทย6ปjญหา พร0อม

ท้ังหาคำตอบ 

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 
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ค 1.1 ป.2/6 

หาค%าของตัวไม%ทราบค%าใน

ประโยคสัญลักษณ6แสดงการ

หารท่ีตัวต้ังไม%เกิน 2 หลัก 

ตัวหาร 1 หลัก โดยท่ีผลหาร

มี 1 หลักท้ังหารลงตัวและ

หารไม%ลงตัว   

 

1. การหาร 

2. การแก0โจทย6ปjญหาและ

การสร0างโจทย6ปjญหา พร0อม

ท้ังหาคำตอบ 

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ค 1.1 ป.2/7 

หาผลลัพธ6การบวก ลบ คูณ 

หารระคนของจำนวนนับไม%

เกิน 1,000 และ 0   

 

1. การบวก การลบ การคูณ 

และการหารระคน 
 

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ค 1.1 ป.2/8 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6

ปjญหา 2 ข้ันตอนของ

จำนวนนับไม%เกิน 1,000 

และ 0   

 

1. การแก0โจทย6ปjญหาและ

การสร0างโจทย6ปjญหา พร0อม

ท้ังหาคำตอบ 

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เขMาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตMองการวัด และนำไปใชM 

 

ค 2.1 ป.2/1 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6

ปjญหาเก่ียวกับเวลาท่ีมี

หน%วยเด่ียวและเปNนหน%วย

เดียวกัน 

 

1. การบอกเวลาเปNนนาwิกา

และนาที 

2. การบอกระยะเวลาเปNน

ช่ัวโมง เปNนนาที 

3. การเปรียบเทียบ

ระยะเวลา 

4. การอ%านปฏิทิน 

5. การแก0โจทย6ปjญหา

เก่ียวกับเวลา 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ค 2.1 ป.2/2 

วัดและเปรียบเทียบความ

ยาวเปNนเมตรและเซนติเมตร 

 

1. การวัดความยาวเปNนเมตร

และเซนติเมตร 

2. การคาดคะเนความยาว

เปNนเมตร 

3. การเปรียบเทียบความ

ยาวโดยใช0ความสัมพันธ6

ระหว%างเมตรกับเซนติเมตร 

  

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ค 2.1 ป.2/3 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6

ปjญหาการบวก การลบ

เก่ียวกับความยาวท่ีมีหน%วย

เปNนเมตรและเซนติเมตร 

 

1. การแก0โจทย6ปjญหา

เก่ียวกับความยาวท่ีมีหน%วย

เปNนเมตรและเซนติเมตร  

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 
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4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

ค 2.1 ป.2/4 

วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก

เปNนกิโลกรัมและกรัม 

กิโลกรัมและขีด 

 

1. การวัดน้ำหนักเปNน

กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม

และขีด 

2. การคาดคะเนน้ำหนักเปNน

กิโลเมตร 

3. การเปรียบเทียบน้ำหนัก

โดยใช0ความสัมพันธ6ระหว%าง

กิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับ

ขีด 

 

 

1. สามารถหาค%าของตัวไม%

ทราบค%าในประโยค1. 

ความสามารถในการส่ือสาร

และส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ค 2.1 ป.2/5 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6

ปjญหาการบวก การลบ

เก่ียวกับน้ำหนักท่ีมีหน%วย

เปNนกิโลกรัม และกรัม 

กิโลกรัมและขีด 

 

1. การแก0โจทย6ปjญหา

เก่ียวกับน้ำหนักท่ีมีหน%วย

เปNนกิโลกรัมและกรัม 

กิโลกรัมและขีด 

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ค 2.1 ป.2/6 

วัดและเปรียบเทียบ 

ปริมาตรและความจุเปNนลิตร 

 

1. การวัดปริมาตรและความ

จุโดยใช0หน%วยท่ีไม%ใช%หน%วย

มาตรฐาน 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 
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2. การวัดปริมาตรและความ

จุเปNนช0อนชา ช0อนโตxะ ถ0วย

ตวง ลิตร 

3. การเปรียบเทียบปริมาตร

และความจุเปNนช0อนชา ช0อน

โตxะ ถ0วยตวง ลิตร 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

ค 2.1 ป.2/7 

หาผลลัพธ6การบวก ลบ คูณ 

หารระคนของจำนวนนับไม%

เกิน 1,000 และ 0 

 

1. การบวก 

2. การลบ 

3. การคูณ 

4. การหาร 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

ค 2.1 ป.2/8 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6

ปjญหา 2 ข้ันตอนของ

จำนวนนับไม%เกิน 1,000 

และ 0 

 

1. การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน 

2. การแก0โจทย6ปjญหาและ

การสร0างโจทย6ปjญหา พร0อม

ท้ังหาคำตอบ 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

 

 

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.2 เขMาใจและวิเคราะห9รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ9ระหวKาง 
รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใชM 
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ค 2.2 ป.2/1 

จำแนกและบอกลักษณะ

ของรูปหลายเหล่ียมและ

วงกลม 

 

1. ลักษณะของรูปหลาย

เหล่ียม วงกลม และวงรี 

2. การเขียนรูปเรขาคณิต

สองมิติ 

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

 

สาระท่ี 3 สถิติและความนKาจะเป\น 
มาตรฐาน ค 3.1 เขMาใจกระบวนการทางสถิติ และใชMความรูMทางสถิติในการแกMปYญหา 

 

ค 3.1 ป.2/1 

ใช0ข0อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ

ในการหาคำตอบของโจทย6

ปjญหาเม่ือกำหนดรูป 1 รูป

แทน 2 หน%วย 5 หน%วย หรือ 

10 หน%วย 

 

1. การอ%านแผนภูมิรูปภาพ 

 

 

1. ความสามารถในการ

ส่ือสารและส่ือความหมาย 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แก0ปjญหา 

4. ความสามารถในการใช0

ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช0

เทคโนโลยี 

 

1. มีวินัย 

2. ใฝoเรียนรู0 

3. มุ%งม่ันในการทำงาน 

4. มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 17 
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กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9     รายวิชาพ้ืนฐาน 

ค 12101  คณิตศาสตร9      ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 2  

เวลาเรียน 200 ช่ัวโมง (5 ช่ัวโมง/สัปดาห9)   จำนวน 5 หนKวยกิต 

บอกจำนวนของสิ่งต%าง ๆ แสดงสิ่งต%าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ%านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข

ไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 เปรียบเทียบจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 โดยใช0

เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 ต้ังแต% 3 ถึง 6 จำนวนจากสถานการณ6ต%าง ๆ 

หาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ6แสดงการลบของจำนวนนับ

ไม%เกิน 1,000 และ 0 หาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6แสดงการคูณของจำนวน 1 หลักกับ

จำนวนไม%เกิน 2 หลัก หาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6แสดงการหารที่ตัวตั้งไม%เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 

หลัก โดยที่ผลหารมี 1 หลัก ทั้งหารลงตัวและหารไม%ลงตัว หาผลลัพธ6การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับ

ไม%เกิน 1,000 และ 0 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหา 2 ข้ันตอน ของจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเกี ่ยวกับเวลาที่มีหน%วยเดี ่ยวและเปNนหน%วยเดียวกัน วัดและ

เปรียบเทียบความยาวเปNนเมตรและเซนติเมตร พร0อมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาการบวก การลบ

เกี่ยวกับความยาวที่มีหน%วยเปNนเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปNนกิโลกรัมและกรัม 

กิโลกรัมและขีด พร0อมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน%วยเปNน

กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปNนลิตร  

 จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม ใช0ข0อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ

ของโจทย6ปjญหาเม่ือกำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน%วย 6 หน%วย หรือ 10 หน%วย 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ป2/1,  ป2/2,  ป2/3,  ป2/4,  ป2/5,   ป2/6,   ป2/7,   ป2/8   

ค 2.1  ป2/1,  ป2/2,  ป2/3,  ป2/4,  ป2/5,   ป2/6 

ค 2.2  ป2/1  

ค 3.1  ป2/1  

รวม  4 มาตรฐาน  16 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวิชา 
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โครงสร้างรายวิชา 

 

รหัสวิชา ค 12101  รายวิชา คณิตศาสตร9  กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ระดับช้ันประถมศึกษาปPท่ี 2  เวลา 200 ช่ัวโมง  จำนวน 5 หนKวยกิต 

สัดสKวนคะแนน ระหวKางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ท่ี ช่ือหนKวย 

การเรียนรูM 

มาตรฐาน 

การเรียนรูM/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

(100) 

1 จำนวนนับไม%เกิน 

1,000 และ 0 

ค 1.1  ป.2/1  

ค 1.1  ป.2/2 

ค 1.1  ป.2/3 

 

การแสดงค%าของจำนวนไม%เกินหน่ึงพัน

และศูนย6 สามารถแสดงโดยการใช0

สัญลักษณ6เปNนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข

ไทย และตัวหนังสือ 

18 5 

2 การบวกและการ

ลบจำนวนไม%เกิน 

1,000 

 

 

 

 

 

 

ค 1.1  ป.2/4    

 

การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนให0

นำจำนวนท่ีอยู%ในหลักเดียวกันมาบวกที

ละหลัก โดยเร่ิมบวกจากหลักหน%วยไป

หลักสิบ ถ0าผลบวกของจำนวนในหลัก

หน%วยเปNนสองหลักต0องทดจำนวนท่ีครบ

สิบไปรวมกับจำนวนในหลักสิบ การบวก

จำนวนสองจำนวนเม่ือสลับท่ีกันผลบวก

ยังคงเท%ากัน การบวกจำนวนสามจำนวน

ใช0วิธีการเดียวกับการบวกจำนวนสอง

จำนวน คือ บวกจำนวนท่ีอยู%ในหลัก

เดียวกันเข0าด0วยกัน 

การหาผลลบของจำนวนสองจำนวนให0นำ

จำนวนท่ีอยู%ในหลักเดียวกันมาลบกัน  

โดยลบในหลักหน%วยก%อนแล0วจึงลบใน

หลักสิบการลบจำนวนท่ีมีผลลบและตัวต้ัง

ไม%เกิน 1000  ถ0าจำนวนในหลักหน%วย

ของตัวต้ังน0อยกว%าจำนวนในหลักหน%วย

ของตัวลบให0กระจายตัวต้ังออกมา 1 สิบ  

30 6 

โครงสร้างรายวิชา 
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ท่ี ช่ือหนKวย 

การเรียนรูM 

มาตรฐาน 

การเรียนรูM/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

(100) 

แล0วนำมารวมกับจำนวนในหลักหน%วย

ของตัวต้ัง ผลลบมีความสัมพันธ6กับการ

บวก คือ ผลลบของจำนวนสองจำนวน

ใดๆ  เม่ือบวกกับตัวลบจะเท%ากับตัวต้ัง 

3 การวัดความยาว ค 2.1 ป.2/2 

ค 2.1 ป.2/3 

เมตร  เซนติเมตร เปNนหน%วยมาตรฐานท่ี

ใช0บอกความยาว ความสูง และ

ระยะทาง และการแก0 ปjญหาเก่ียวกับ

การวัดความยาว  สามารถทำได0หลายวิธี      

17 5 

4 การช่ัง ค 2.1 ป.2/4 

ค 2.1 ป.2/5 

กิโลกรัม และขีด เปNนหน%วยมาตรฐานท่ี

ใช0บอกน้ำหนัก และการแก0ปjญหาการช่ัง

สามารถทำได0หลายวิธี 

19 5 

5 การคูณ ค 1.1  ป.2/5 การบวกจำนวนท่ีเท%ากันหลาย ๆ 

จำนวน เขียนแสดงได0ด0วยการคูณ

จำนวนสองจำนวน  การคูณจำนวนสอง

จำนวนเม่ือสลับท่ีกันผลคูณยังคงเท%ากัน  

จำนวนใด ๆ คูณกับ 1 ได0ผลคูณเท%ากับ

จำนวนน้ัน  และจำนวนใด ๆ คูณกับ

ศูนย6ได0ผลคูณเท%ากับศูนย6  การ

เปรียบเทียบการคูณ ทำได0โดยการนำผล

คูณของการคูณสองกลุ%มมาเปรียบเทียบ

กันโดยใช0สัญลักษณ6 >  <  หรือ  =  

จำนวนสองจำนวนท่ีคูณกันเม่ือสลับท่ีกัน

แล0วผลคูณยังคงเท%าเดิม จำนวนใด ๆ 

คูณกับ 10,20,30,…,90 สามารถหาผล

คูณได0โดยคูณจำนวนนับกับ 1,2,3,…,9 

ตามลำดับแล0วเติม 0 หน่ึงตัวต%อท0าย 

คูณจำนวนท่ีมีหน่ึงหลักกับจำนวนท่ีมี

สองหลัก  

23 7 
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ท่ี ช่ือหนKวย 

การเรียนรูM 

มาตรฐาน 

การเรียนรูM/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

(100) 

ทำได0โดยการคูณจำนวนในหลักหน%วย

ก%อน ถ0า 

ผลคูณในหลักหน%วยเปNนเลขสองหลัก ให0

ทดไป 

หลักสิบ โดยวางเลขหลักหน%วยไว0ในหลัก

หน%วย แล0วคูณหลักสิบ นำผลคูณในหลัก

สิบรวมกับตัวทด  โจทย6ปjญหาการคูณท่ี

มีหน่ึงหลักกับจำนวนท่ีไม%เกินสองหลัก 

จะต0องวิเคราะห6โจทย6เพ่ือหาคำตอบ

พร0อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผล

ของคำตอบได0 

สอบกลางปD - 10 

6 การหาร ค 1.1  ป.2/6 การหารท่ีตัวหารคงท่ี ถ0าตัวต้ังมากข้ึน

ผลหารจะมากข้ึน และถ0าตัวต้ังน0อยลง 

ผลหารจะน0อยลงด0วย ผลคูณของสอง

จำนวนใด ๆ เม่ือหารด0วยจำนวนใด

จำนวนหน่ึงในสองจำนวนน้ัน จะได0 

ผลลัพธ6เท%ากับจำนวนท่ีเหลือ การหารลง

ตัว ตัวต้ัง  ตัวหาร และผลหารมี

ความสัมพันธ6กัน คือ  ตัวต้ัง เท%ากับ 

ตัวหารคูณผลหารบวกเศษศูนย6  การ

หารไม%ลงตัว  ตัวต้ัง  ตัวหาร ผลหาร 

และเศษ มีความสัมพันธ6กัน คือ  ตัวต้ัง 

เท%ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษ 

22 7 

7 เวลา ค 2.1 ป.2/1 นาwิกาเปNนเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีใช0บอก

เวลา  นาwิกาท่ีมีเข็มโดยท่ัวไปมีเข็มส้ัน  

เข็มยาว ตัวเลข และขีดบอกเวลา  เข็ม

ส้ันบอกเวลาเปNนช่ัวโมง  เข็มยาวบอก

เวลาเปNนนาที 

17 5 
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ท่ี ช่ือหนKวย 

การเรียนรูM 

มาตรฐาน 

การเรียนรูM/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

(100) 

ปฏิทินเปNนส่ิงท่ีใช0บอก ดู วัน เดือนและ

ปD 1 ปDมี 12 เดือน และ 365 วัน หรือ 

366  วัน หน่ึงเดือนมี 30 วัน หรือ 31 

วัน  สังเกตได0จากคำลงท0ายของช่ือเดือน  

ยกเว0นเดือนกุมภาพันธ6มี 28 หรือ 29 

วัน  

8 การวัดปริมาตร  ค 2.1 ป.2/6 ลิตรเปNนหน%วยมาตรฐานท่ีใช0บอก

ปริมาตร หรือความจุ  และการแก0โจทย6

ปjญหาการตวงสามรถทำได0หลายวิธี 

 

20 5 

9 รูปเรขาคณิต ค 2.2 ป.2/1 รูปเรขาคณิตสองมิติสามารถบอก

ลักษณะได0 โดยพิจารณาจากจำนวนด0าน  

จำนวนมุม หรือ เส0นขอบของรูป และ

การเขียนรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูป

วงกลม  รูปวงรี  สามารถทำได0โดย

ลากเส0นไปตามขอบส่ิงท่ีนำมาเปNนแบบ 

รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต

สามมิติต%างกัน  โดยรูปเรขาคณิตสามมิติ

มีความหนา  ส%วนรูปเรขาคณิตสองมิติ

เปNนเพียงหน0าหน่ึงของรูปเรขา

คณิตศาสตร6สามมิติ  สำหรับแบบรูปของ

รูปต%าง ๆ สามารถบอกได0 หรือหาได0โดย

ใช0ความสัมพันธ6ของรูปร%าง  ขนาดหรือสี

เปNนตัวกำหนด 

10 5 

10 การบวก  ลบ  คูณ  

หารระคน 

 ค 1.1  ป.2/4 

 ค 1.1  ป.2/7 

 ค 1.1  ป.2/8 

การตรวจคำตอบของการบวกกับการลบ

ใช0 การพิจารณาความสัมพันธ6ของ

จำนวนท่ีเกิดจากการบวกกับการลบ การ

ตรวจสอบคำตอบของการคูณกับการ

หารใช0การพิจารณาความสัมพันธ6ของ

14 5 
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ท่ี ช่ือหนKวย 

การเรียนรูM 

มาตรฐาน 

การเรียนรูM/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

(100) 

จำนวนท่ีเกิดจากการคูณกับการหาร 

และในการแก0โจทย6ปjญหาของจำนวน

นับไม%เกินหน่ึงพันและศูนย6 ต0องใช0

ความรู0เร่ืองการบวก  การลบ  การคูณ  

การหาร และกระบวนการแก0โจทย6

ปjญหา 

11 แผนภูมิรูปภาพ ค 3.1 ป.2/1 การรวบรวมและจำแนกข0อมูล สามารถ

ใช0วิธีการได0อย%างหลากหลาย โดยใช0

ความรู0 ทักษะ กระบวนการทาง

คณิตศาสตร6 เทคโนโลยีและใช0เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจเช่ือมโยงความรู0

ต%างๆ ในคณิตศาสตร6กับศาสตร6อ่ืนๆ 

และนำเสนอข0อมูลโดยการอ%าน การ

เขียนแผนภูมิและเลือกใช0สัญลักษณ6ทาง

คณิตศาสตร6ในการส่ือความหมายได0

อย%างถูกต0อง เหมาะสมและมีความคิด

ริเร่ิมสร0างสรรค6 

10 5 

สอบปลายปD - 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หนKวยการเรียนรูMที ่1 เรื่อง จำนวนนับไมKเกิน 1,000 และ 0 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา 18 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 1.1 เข0าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ        

จำนวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช0 

 ค 1.1 ป.2/1 จำนวนของส่ิงต%างๆ แสดงส่ิงต%างๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ%านและเขียน  

 ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

 ค 1.1 ป.2/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 โดยใช0เคร่ืองหมาย = ¹ > < 

 ค 1.1 ป.2/3 เรียงลำดับจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 ต้ังแต% 3 ถึง 5 จำนวนจาก 

 สถานการณ6ต%างๆ 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การแสดงค%าของจำนวน  สามารถแสดงโดยการใช0สัญลักษณ6เปNนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ

ตัวหนังสือเปNนสัญลักษณ6ท่ีใช0เขียนแสดงจำนวนไม%เกินหน่ึงพันและศูนย6 

 จำนวนสองจำนวนอาจมีค%าเท%ากัน มากกว%ากัน หรือน0อยกว%ากันเพียงอย%างเดียวเท%าน้ัน และการ

เรียงลำดับจำนวนหลาย ๆ จำนวน  ทำได0โดยการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู%  แล0วเรียงลำดับจำนวนจาก

น0อยไปมาก หรือจากมากไปน0อย   

3. สาระการเรียนรูM 

 1. จำนวนนับไม%เกิน 100 

 2. จำนวน 100, 200, 300, ...,1,000 

3. จำนวนนับไม%เกิน 1,000  

4. การเขียนตัวเลข และตัวหนังสือจำนวนไม%เกิน 1,000  

5. การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 

6. จำนวนคู% จำนวนค่ี 

7. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

  8. ค%าประจำหลักของเลขโดดในหลักร0อย หลักสิบ และหลักหน%วย 

9. การเปรียบเทียบจำนวน 

10. การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนและการใช0เคร่ืองหมาย =    >   <   

11. การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน เม่ือหลักร0อยมีค%าต%างกัน 

¹

หน่วยการเรียนรู้ 
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12. การเรียงลำดับจำนวนไม%เกิน 100 

13. การเรียงลำดับจำนวนไม%เกิน 1,000 

14. การนับเพ่ิมทีละ 10   

15. การนับเพ่ิมทีละ 100  

16. การนับเพ่ิมทีละ 2 

17. แบบรูปของจำนวนท่ีนับเพ่ิมทีละ 5  

18. แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมทีละ 10 และทีละ 100 

19. แบบรูปของจำนวนท่ีลดลงทีละ 2  

20. แบบรูปของจำนวนท่ีลดลงทีละ 10  

21. แบบรูปของจำนวนท่ีลดลงทีละ 100 

4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 

4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 

5.2 ใฝoเรียนรู0 

5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 

7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 1  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 1 เร่ือง จำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 1 เร่ือง จำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง จำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 
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- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 ตามความเข0าใจของ

นักเรียน โดยครูคอยกระตุ0นความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง 

เพ่ือดึงความรู0และพ้ืนฐานของเร่ือง จำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

2. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง จำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 เพ่ือเตรียมความพร0อม และทบทวน

ความรู0ก%อนเรียน 

ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

1. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- จำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

- การเปรียบเทียบจำนวนนับไม%เกิน 1,000  

2. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

1. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 1 เร่ือง จำนวนนับไม%เกิน 

1,000 และ 0 โดยให0นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0นักเรียนได0

นำความรู0ในเน้ือหาท่ีเรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียนรู0จักการ

คิด แก0ปjญหา และกระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จักการค0นหา

ข0อมูลร%วมกัน โดยครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียนเกิดความ

ใฝoรู0ใฝoเรียน  

2. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

3. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    

ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 1 เร่ือง จำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 
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9. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9 

การผKาน 

เขียนตัวเลขฮินดู 

อารบิก ตัวเลขไทย 

และตัวหนังสือ

แสดงจำนวนไม%เกิน 

1,000 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ 80 – 100  ดีมาก 

ร0อยละ 70  - 79 ดี 

ร0อยละ 60 – 69  พอใช0 

ร0อยละ  0 - 59  ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

เปรียบเทียบ

เรียงลำดับการนับ

เพ่ิม นับลด และ

รุปแบบของจำนวน

ไม%เกิน 1,00 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ 80 – 100 ดีมาก 

ร0อยละ 70  - 79 ดี 

ร0อยละ 60 - 69 พอใช0 

ร0อยละ  0 - 59  ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

ทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร6 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู0 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การเรียนรู0 

4 หมายถึง ดีมาก 

3 หมายถึง ดี 

2 หมายถึง พอใช0 

1 หมายถึง ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

คุณลักษณะและ

เจตคติต%อ

คณิตศาสตร6 

- ประเมินหรือ

สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู0 

- แบบประเมินหรือ

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การเรียนรู0 

4 หมายถึง ดีมาก 

3 หมายถึง ดี 

2 หมายถึง พอใช0 

1 หมายถึง ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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 หนKวยการเรียนรูMที ่2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนไมKเกิน 1,000 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา 30 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 1.1 เข0าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ        

จำนวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช0 

 ค 1.1 ป.2/4 หาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6แสดงการบวกและประโยค

 สัญลักษณ6แสดงการลบของจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวน ให0นำจำนวนท่ีอยู%ในหลักเดียวกันมาบวกกัน ถ0าผลบวกของ

จำนวนในหลักใด เปNนสองหลักให0ทดจำนวนท่ีครบสิบไปรวมกับจำนวนท่ีอยู%ในหลักถัดไปทางซ0ายมือเม่ือ

สลับท่ีกันผลบวกยังคงเท%ากันและการบวกจำนวนสามจำนวนใช0วิธีการเดียวกันกับจำนวนบวกจำนวนสอง 

คือบวกจำนวนท่ีอยู%ในหลักเดียวกันเข0าด0วยกัน การหาผลลบของจำนวนสองจำนวน ให0นำจำนวนท่ีอยู%ใน

หลักเดียวลบกันการหาผลลบของจำนวนสองจำนวน ให0นำจำนวนท่ีอยู%ในหลักเดียวกันมาลบกัน การลบ 

จะมีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน%วย เม่ือจำนวนในหลักหน%วยของตัวต้ังน0อยกว%าจำนวน ในหลัก

หน%วยของตัวลบ และจะมีการกระจายจากหลักร0อยไปหลักสิบ เม่ือจำนวนในหลักสิบของตัวต้ังน0อยกว%า

จำนวนในหลักสิบของตัวลบ    

3. สาระการเรียนรูM 

 1. การบวกจำนวนสองจำนวนท่ีมีผลบวกไม%เกิน 1,000 ไม%มีการทด  

 2 การบวกจำนวนสองจำนวนท่ีมีผลบวกไม%เกิน 1,000 มีการทด 

 3. สมบัติการสลับท่ีของการบวก  

 4. การบวกจำนวนสามจำนวนท่ีมีผลบวกไม%เกิน 1,000 มีการทด  

 5. การลบจำนวนสองจำนวนท่ีมีตัวต้ังไม%เกิน 1,000 ไม%มีการกระจาย  

 6. การลบท่ีมีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน%วย 

 7. การลบจำนวนสองจำนวนท่ีมีตัวต้ังไม%เกิน 1,000 มีการกระจาย  

 8. โจทย6ปjญหาการบวกท่ีมีผลบวกไม%เกิน 1,000  

 9. โจทย6ปjญหาการลบท่ีมีตัวต้ังไม%เกิน 1,000 

 10. การแก0โจทย6ปjญหาการบวก และการลบ  

 11. การสร0างโจทย6ปjญหาการบวกและการลบจากสถานการณ6ท่ีกำหนดให0 
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4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 

4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 

5.2 ใฝoเรียนรู0 

5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 

7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 1  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 2 เร่ือง การบวกและการลบจำนวนไม%เกิน 1,000 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 2 เร่ือง การบวกและการลบจำนวนไม%เกิน 1,000 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง การบวกและการลบจำนวนไม%เกิน 1,000 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 

- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

3. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับการบวกและการลบจำนวนไม%เกิน 1,000ตามความเข0าใจ

ของนักเรียน โดยครูคอยกระตุ0นความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง 

เพ่ือดึงความรู0และพ้ืนฐานของเร่ือง การบวกและการลบจำนวนไม%เกิน 1,000 

4. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง การบวกและการลบจำนวนไม%เกิน 1,000 เพ่ือเตรียมความพร0อม และ

ทบทวนความรู0ก%อนเรียน 
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ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

3. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- การบวกและการลบจำนวนไม%เกิน 1,000 

4. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

4. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 2 เร่ือง การบวกและการ

ลบจำนวนไม%เกิน 1,000 โดยให0นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0

นักเรียนได0นำความรู0ในเน้ือหาท่ีเรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียน

รู0จักการคิด แก0ปjญหา และกระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จัก

การค0นหาข0อมูลร%วมกัน โดยครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียน

เกิดความใฝoรู0ใฝoเรียน  

5. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

6. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    

ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

3. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

4. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 2 เร่ือง การบวกและการลบจำนวนไม%เกิน 

1,000 

9. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9 

การผKาน 

1. การหาคำตอบ

และแสดงวิธีทำ

จำนวนสองจำนวน

ท่ีมีผลบวกไม%เกิน 

1,000 ไม%มีการทด 

2. การหาคำตอบ

และแสดงวิธีทำการ

บวกจำนวนสอง

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก ร0อยละ 80 –100ดีมาก 

ร0อยละ 70- 79 ดี 

ร0อยละ 60 - 69พอใช0 

ร0อยละ  0 - 59  ปรับปรุง 

 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9 

การผKาน 

จำนวนท่ีมีผลบวก

ไม%เกิน 1,000  

มีการทด 

3. การใช0สมบัติ 

การสลับท่ีของ 

การบวกในการหา

คำตอบการบวก

ต้ังแต%สองจำนวน 

ข้ึนไป 

4. การหาคำตอบ

พร0อมท้ังตระหนัก

ถึงความ

สมเหตุสมผล 

ของคำตอบท่ีได0

และแสดงวิธีทำ

การบวกจำนวน

สามจำนวนท่ีมี

ผลบวกไม%เกิน 

1,000 มีการทด 

5. การหาคำตอบ

และแสดงวิธีทำ

การลบจำนวนสอง

จำนวนท่ีมีตัวต้ังไม%

เกิน 1,000 ไม%มี

การกระจาย 

6. การหาคำตอบ

และแสดงวิธีทำการ

ลบจำนวนสอง

จำนวนท่ีมีตัวต้ังไม%

เกิน 1,000 ไม%มีการ

กระจาย 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9 

การผKาน 

7. การหาคำตอบ

พร0อมท้ังตระหนัก

ถึงความ

สมเหตุสมผล 

ของคำตอบท่ีได0

ของการลบท่ีมีการ

กระจายสองหลัก 

8. การแสดงวิธีทำ

หาคำตอบพร0อมท้ัง

ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของ

คำตอบท่ีได0จาก

การลบจำนวนสอง

จำนวนท่ีมีตัวต้ัง 

ไม%เกิน 1,000 
9. การแสดงวิธีทำ

หาคำตอบพร0อมท้ัง

ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของ

คำตอบท่ีได0การลบ

จำนวนสองจำนวน

ท่ีมีตัวต้ังไม%เกิน 

1,000 
ทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร6 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู0 

- ซักถาม/ ตอบ

คำถาม 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การเรียนรู0 

4 หมายถึงดีมาก 

3 หมายถึงดี 

2 หมายถึงพอใช0 

1 หมายถึงปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 32 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9 

การผKาน 

คุณลักษณะและ

เจตคติต%อ

คณิตศาสตร6 

- ประเมินหรือ

สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู0 

- แบบประเมินหรือ

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การเรียนรู0 

4 หมายถึงดีมาก 

3 หมายถึงดี 

2 หมายถึงพอใช0 

1 หมายถึงปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 33 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

หนKวยการเรียนรูMที ่3 เรื่อง การวัดความยาว 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา 17 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 2.1 เข0าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต0องการวัด และนำไปใช0 

 ค 2.1 ป.2/2 วัดและเปรียบเทียบความยาวเปNนเมตรและเซนติเมตร 

 ค 2.1 ป.2/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาการบวก การลบเก่ียวกับความยาวท่ีมี

 หน%วยเปNนเมตรและเซนติเมตร 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 เมตร เซนติเมตร เปNนหน%วยมาตรฐานท่ีใช0บอกความยาว ความสูงและระยะทาง และการแก0ปjญหา

เก่ียวกับการวัดความยาว  สามารถทำได0หลายวิธี    

3. สาระการเรียนรูM 

 1. เคร่ืองมือและหน%วยมาตรฐานการวัดความยาว ความสูง และระยะทาง 

 2. การวัดความยาวท่ีมีหน%วยเปNนเซนติเมตร 

 3. การวัดความสูงท่ีมีหน%วยเปNนเซนติเมตร 

 4. การวัดความยาวท่ีมีหน%วยเปNนเมตร 

 5. การเปรียบเทียบความยาว ความสูงและระยะทาง 

 6. การวิเคราะห6โจทย6สถานการณ6ปjญหาการวัด 

 7. การวิเคราะห6โจทย6ปjญหาการวัด 

 8. โจทย6ปjญหาเก่ียวกับการวัดความยาว (การบวก การลบ) 

4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 

4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 

5.2 ใฝoเรียนรู0 

5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 34 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 

7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 1  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 3 เร่ือง การวัดความยาว 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 3 เร่ือง การวัดความยาว 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง การวัดความยาว 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 

- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

5. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับการวัดความยาว ตามความเข0าใจของนักเรียน โดยครูคอย

กระตุ0นความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง เพ่ือดึงความรู0และ

พ้ืนฐานของเร่ือง การวัดความยาว 

6. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง การวัดความยาว เพ่ือเตรียมความพร0อม และทบทวนความรู0ก%อนเรียน 

ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

5. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- การวัดความยาว 

6. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

7. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 3 เร่ือง การวัดความยาว 

โดยให0นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0นักเรียนได0นำความรู0ใน

เน้ือหาท่ีเรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียนรู0จักการคิด แก0ปjญหา 

และกระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จักการค0นหาข0อมูลร%วมกัน 

โดยครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียนเกิดความใฝoรู0ใฝoเรียน  



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 35 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

8. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

9. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    

ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

5. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

6. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 3 เร่ือง การวัดความยาว 

9. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9 

การผKาน 

1. การบอก

เคร่ืองมือวัดท่ีใช0วัด

ความยาว ความสูง 

และระยะทางท่ีมี

หน%วยมาตรฐานได0 

2.การวัดความยาว  

ท่ีมีหน%วยเปNน

เซนติเมตร 

3.การวัดความยาว 

ความสูง ท่ีมีหน%วย

เปNนเซนติเมตร 

4.การวัดความยาว 

ความสูง มีหน%วย

เปNนเมตร 

5.การวัดความยาว

ระหว%าง 2 

ตำแหน%งท่ีหน%วย

เปNนเมตร 

6.การเปรียบเทียบ

ความยาว ความสูง 

และระยะทางใน

หน%วยเดียวกัน 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก ร0อยละ 80 –100ดีมาก 

ร0อยละ 70- 79 ดี 

ร0อยละ 60 - 69พอใช0 

ร0อยละ  0 - 59  ปรับปรุง 

 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 36 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

7.การเปรียบเทียบ

ความสูง ในหน%วย

เดียวกัน 

8.วิเคราะห6

สถานการณ6การวัด

และหาคำตอบจาก

โจทย6ปjญหา 

9.วิเคราะห6

สถานการณ6หา

คำตอบจาก

สถานการณ6โจทย6

ปjญหาเก่ียวกับ  

การวัด ความยาว 

ความสูง และ

ระยะทาง 
ทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร6 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู0 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การเรียนรู0 

4 หมายถึงดีมาก 

3 หมายถึงดี 

2 หมายถึงพอใช0 

1 หมายถึงปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

คุณลักษณะและ

เจตคติต%อ

คณิตศาสตร6 

- ประเมินหรือ

สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู0 

- แบบประเมินหรือ

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การเรียนรู0 

4 หมายถึงดีมาก 

3 หมายถึงดี 

2 หมายถึงพอใช0 

1 หมายถึงปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 37 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

หนKวยการเรียนรูMที ่4 เรื่อง การชั่ง 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา 19 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 2.1 เข0าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต0องการวัด และนำไปใช0 

 ค 2.1 ป.2/4 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปNนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 

 ค 2.1 ป.2/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาการบวก การลบเก่ียวกับน้ำหนักท่ีมีหน%วย

 เปNนกิโลกรัม และกรัม กิโลกรัมและขีด 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 กิโลกรัม และขีด เปNนหน%วยมาตรฐานท่ีใช0บอกน้ำหนัก และการแก0ปjญหาการช่ังสามารถทำได0หลายวิธี    

3. สาระการเรียนรูM 

 1. เคร่ืองช่ังชนิดต%าง ๆ 

 2. การเลือกเคร่ืองช่ังให0เหมาะสมกับการใช0งานของเคร่ืองช่ังแต%ละชนิด 

 3. การช่ังส่ิงของโดยใช0เคร่ืองช่ังท่ีมีหน%วยมาตรฐานและบอกน้ำหนักเปNนกิโลกรัมและขีด 

 4. การเปรียบเทียบน้ำหนัก 

 5. การแก0สถานการณ6ท่ีเก่ียวข0องกับการช่ัง นำมาสร0างโจทย6ปjญหา 

 6. การวิเคราะห6สถานการณ6ท่ีเก่ียวข0องกับการช่ัง และหาคำตอบจากสถานการณ6ท่ีเก่ียวข0องกับการช่ัง 

4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 

4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 

5.2 ใฝoเรียนรู0 

5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 
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7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 1  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 4 เร่ือง การช่ัง 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 4 เร่ือง การช่ัง 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง การช่ัง 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 

- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับการช่ัง ตามความเข0าใจของนักเรียน โดยครูคอยกระตุ0น

ความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง เพ่ือดึงความรู0และพ้ืนฐานของ

เร่ือง การช่ัง 

2. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง การช่ัง เพ่ือเตรียมความพร0อม และทบทวนความรู0ก%อนเรียน 

ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

1. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- การช่ัง 

2. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

1. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 4 เร่ือง การช่ัง โดยให0

นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0นักเรียนได0นำความรู0ในเน้ือหาท่ี

เรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียนรู0จักการคิด แก0ปjญหา และ

กระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จักการค0นหาข0อมูลร%วมกัน โดย

ครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียนเกิดความใฝoรู0ใฝoเรียน  

2. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

3. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    
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ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 4 เร่ือง การช่ัง 

9. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9 

การผKาน 

1. การบอก

เคร่ืองมือวัดท่ีใช0ใน

การช่ังท่ีมีหน%วย

มาตรฐานได0 

2.การช่ัง  

ท่ีมีหน%วยเปNนขีด 

3.การช่ัง  

ท่ีมีหน%วยเปNน

กิโลกรัม 

4.การเปรียบเทียบ

น้ำหนัก ในหน%วย

เดียวกัน 

5.วิเคราะห6

สถานการณ6การช่ัง

และหาคำตอบจาก

โจทย6ปjญหา 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก ร0อยละ 80 –100ดีมาก 

ร0อยละ 70- 79 ดี 

ร0อยละ 60 - 69พอใช0 

ร0อยละ  0 - 59  ปรับปรุง 

 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

ทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร6 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู0 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การเรียนรู0 

4 หมายถึงดีมาก 

3 หมายถึงดี 

2 หมายถึงพอใช0 

1 หมายถึงปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

คุณลักษณะและ

เจตคติต%อ

คณิตศาสตร6 

- ประเมินหรือ

สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู0 

- แบบประเมินหรือ

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

การเรียนรู0 

4 หมายถึงดีมาก 

3 หมายถึงดี 

2 หมายถึงพอใช0 

1 หมายถึงปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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หนKวยการเรียนรูMที ่5 เรื่อง การคูณ 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา 23 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 1.1 เข0าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ        

จำนวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช0 

 ค 1.1 ป.2/5 หาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6แสดงการคูณของจำนวน 1 

 หลักกับจำนวนไม%เกิน 2 หลัก 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การบวกจำนวนท่ีเท%ากันหลาย ๆ จำนวนสามารถเขียนแสดงได0ด0วยการคูณจำนวนสองจำนวน จำนวน

โดดคูณด0วย 1 ได0ผลคูณเท%ากับจำนวนน้ัน การคูณจำนวนสองจำนวน เม่ือสลับท่ีกันกับผลคูณยังคงเท%ากัน 0 

คูณจำนวนใด ๆ ได0ผลคูณเท%ากับ 10    

 การคูณจำนวนท่ีมีหน่ึงหลักกับจำนวนท่ีมีสองหลักทำได0โดยการคูณจำนวนในหลักหน%วยก%อน ถ0าผล

คูณในหลักหน%วยเปNนเลขสองหลักให0ทดไปหลักสิบโดยวางเลขหลักหน%วยไว0ในหลักหน%วยแล0วคูณหลักสิบ นำผล

คูณในหลักสิบรวมกับตัวทด โจทย6ปjญหาการคูณท่ีมีหน่ึงหลักกับจำนวนท่ีไม%เกินสองหลัก จะต0องวิเคราะห6

โจทย6เพ่ือหาคำตอบพร0อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได0 

3. สาระการเรียนรูM 

 1. การบวกและการคูณ 

 2. การคูณจำนวนท่ีมีหน่ึงหลักกับจำนวนท่ีมีหน่ึงหลัก 

 3. การคูณจำนวนใด ๆ กับ 1 

 4. การคูณจำนวนใด ๆ กับ 0 

 5. การเปรียบเทียบการคูณ 

 6. การสลับท่ีการคูณของจำนวนหน่ึงหลักกับจำนวนหน่ึงหลัก 

 7. การคูณจำนวนท่ีมีหน่ึงหลักกับ 10, 20, 30, …, 90 

 8. การหาคูณจำนวนท่ีมีหน่ึงหลักกับ 10, 20, 30, …, 90 โดยการเติม 0 หน่ึงตัวต%อท0าย 

 9. การคูณจำนวนท่ีมีหน่ึงหลักกับจำนวนท่ีมีสองหลัก ไม%มีการทด 

 10. การคูณจำนวนท่ีมีหน่ึงหลักกับจำนวนท่ีมีสองหลัก มีการทด 

 11. การเปรียบเทียบการคูณจำนวนท่ีมีหน่ึงหลักกับจำนวนท่ีมีสองหลักท่ีมีการทด 

 12. โจทย6ปjญหาการคูณจำนวนท่ีมีหน่ึงหลักกับจำนวนท่ีไม%เกินสองหลัก 

4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 
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4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 

5.2 ใฝoเรียนรู0 

5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 

7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 1  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 5 เร่ือง การคูณ 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 5 เร่ือง การคูณ 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง การคูณ 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 

- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับการคูณ ตามความเข0าใจของนักเรียน โดยครูคอยกระตุ0น

ความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง เพ่ือดึงความรู0และพ้ืนฐานของ

เร่ือง การคูณ 

2. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง การคูณ เพ่ือเตรียมความพร0อม และทบทวนความรู0ก%อนเรียน 

ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

1. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- การคูณ 
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2. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

1. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 5 เร่ือง การคูณ โดยให0

นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0นักเรียนได0นำความรู0ในเน้ือหาท่ี

เรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียนรู0จักการคิด แก0ปjญหา และ

กระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จักการค0นหาข0อมูลร%วมกัน โดย

ครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียนเกิดความใฝoรู0ใฝoเรียน  

2. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

3. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    

ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 5 เร่ือง การคูณ 

9. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9การผKาน 

การคูณจำนวน -ตรวจแบบฝ~ก -แบบฝ~ก ปฏิบัติงานได0ร0อยละ 

80-100 ดีมาก 

70-79 ดี 

60-69 พอใช0 

0-59 ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

ทักษะ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร6 

-สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู0 

-แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

เรียนรู0 

4 หมายถึงดีมาก 

3 หมายถึงดี 

2 หมายถึงพอใช0 

1 หมายถึงปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

คุณลักษณะและ

เจตคติทาง

คณิตศาสตร6 

-ประเมินหรือ

สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู0 

-แบบประเมิน

หรือแบบสังเกต

พฤติกรรมการ

เรียนรู0 

4 หมายถึงดีมาก 

3 หมายถึงดี 

2 หมายถึงพอใช0 

1 หมายถึงปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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หนKวยการเรียนรูMที ่6 เรื่อง การหาร 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 22 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 1.1 เข0าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ        

จำนวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช0 

 ค 1.1 ป.2/6 หาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม%เกิน 2 

 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยท่ีผลหารมี 1 หลักท้ังหารลงตัวและหารไม%ลงตัว 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การหารท่ีตัวหารคงท่ี ถ0าตัวต้ังมากข้ึนผลหารจะมากข้ึน และถ0าตัวต้ังน0อยลงผลหารจะน0อยลงด0วย  

ผลคูณของสองจำนวนใด ๆ เม่ือหารด0วยจำนวนใดจำนวนหน่ึงในสองจำนวนน้ัน จะได0ผลลัพธ6เท%ากับจำนวน 

ท่ีเหลือ การหารลงตัว ตัวต้ัง  ตัวหาร และผลหารมีความสัมพันธ6กันคือ ตัวต้ัง เท%ากับ ตัวหารคูณผลหารบวก

เศษศูนย6  การหารไม%ลงตัว ตัวต้ัง ตัวหาร ผลหารและเศษ มีความสัมพันธ6กัน คือ ตัวต้ัง เท%ากับตัวหารคูณ

ผลหารบวกเศษ 

3. สาระการเรียนรูM 

 1. การลบคร้ังละเท%า ๆ กัน 

 2. การลบและการหารท่ีกำหนดจำนวนของท่ีเท%ากันในแต%ละกลุ%ม 

 3. การลบและการหารท่ีกำหนดจำนวนกลุ%ม 

 4. การเขียนประโยคสัญลักษณ6แสดงการหาร 

 5. การหารลงตัว 

 6. การหารไม%ลงตัว 

 7. ความสัมพันธ6ของการคูณและการหาร 

 8. การหารท่ีมีตัวต้ังไม%เกินสองหลัก และตัวหารท่ีมีหน่ึงหลัก 

4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 

4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 
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5.2 ใฝoเรียนรู0 

5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 

7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 2  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 6 เร่ือง การหาร 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 6 เร่ือง การหาร 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง การหาร 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 

- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับการหาร ตามความเข0าใจของนักเรียน โดยครูคอยกระตุ0น

ความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง เพ่ือดึงความรู0และพ้ืนฐานของ

เร่ือง การหาร 

2. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง การหาร เพ่ือเตรียมความพร0อม และทบทวนความรู0ก%อนเรียน 

ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

1. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- การหาร 

2. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

1. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 6 เร่ือง การหาร โดยให0

นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0นักเรียนได0นำความรู0ในเน้ือหาท่ี

เรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียนรู0จักการคิด แก0ปjญหา และ
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กระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จักการค0นหาข0อมูลร%วมกัน โดย

ครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียนเกิดความใฝoรู0ใฝoเรียน  

2. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

3. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    

ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 6 เร่ือง การหาร 

9. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9การผKาน 

การหารจำนวน -ตรวจแบบฝ~ก -แบบฝ~ก ปฏิบัติงานได0ร0อยละ 

80-100 ดีมาก 

70-79 ดี 

60-69 พอใช0 

0-59 ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

ทักษะ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร6 

-สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู0 

-แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

เรียนรู0 

4 หมายถึงดีมาก 

3 หมายถึงดี 

2 หมายถึงพอใช0 

1 หมายถึงปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

คุณลักษณะและ

เจตคติทาง

คณิตศาสตร6 

-ประเมินหรือ

สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู0 

-แบบประเมิน

หรือแบบสังเกต

พฤติกรรมการ

เรียนรู0 

4 หมายถึงดีมาก 

3 หมายถึงดี 

2 หมายถึงพอใช0 

1 หมายถึงปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 
 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 46 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

หนKวยการเรียนรูMที ่7 เรื่อง เวลา 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 17 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 2.1 เข0าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต0องการวัด และนำไปใช0 

 ค 2.1 ป.2/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเก่ียวกับเวลาท่ีมีหน%วยเด่ียวและเปNนหน%วย

 เดียวกัน 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 นาwิกาเปNนเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีใช0บอกเวลา  นาwิกาท่ีมีเข็มโดยท่ัวไปมีเข็มส้ัน  เข็มยาว ตัวเลข 

และขีดบอกเวลา  เข็มส้ันบอกเวลาเปNนช่ัวโมง  เข็มยาวบอกเวลาเปNนนาที 

 ปฏิทินเปNนส่ิงท่ีใช0บอกดูวัน เดือน และปD 1 ปD  มี 12  เดือน และ 365 วัน หรือ 366 วัน หน่ึงเดือนมี      

30 วัน หรือ 31 วัน สังเกตได0จากคำลงท0ายของช่ือเดือนยกเว0นเดือนกุมภาพันธ6มี 28 หรือ 29 วัน 

3. สาระการเรียนรูM 

1. ส%วนประกอบของนาwิกา 

2. การอ%านเวลาในช%วงเวลากลางวัน 

3. การอ%านเวลาในช%วงเวลากลางคืน 

 4. การอ%านเวลาเปNนช่ัวโมงและนาที 

  5. การบอกเวลาเปNนนาwิกาและนาที 

  6. การบอกระยะเวลาเปNนช่ัวโมง เปNนนาที 

  7. การเปรียบเทียบระยะเวลา 

  8. การอ%านปฏิทิน  อันดับท่ีของเดือน  ช่ือเดือน  และจำนวนวันของแต%ละเดือน 

  9. การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับเวลา 

4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 

4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 

5.2 ใฝoเรียนรู0 
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5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 

7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 2  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 7 เร่ือง เวลา 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 7 เร่ือง เวลา 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง เวลา 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 

- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับเวลา ตามความเข0าใจของนักเรียน โดยครูคอยกระตุ0น

ความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง เพ่ือดึงความรู0และพ้ืนฐานของ

เร่ือง เวลา 

2. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง เวลา เพ่ือเตรียมความพร0อม และทบทวนความรู0ก%อนเรียน 

ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

1. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- เวลา 

2. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

1. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 7 เร่ือง เวลา โดยให0

นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0นักเรียนได0นำความรู0ในเน้ือหาท่ี

เรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียนรู0จักการคิด แก0ปjญหา และ
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กระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จักการค0นหาข0อมูลร%วมกัน โดย

ครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียนเกิดความใฝoรู0ใฝoเรียน  

2. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

3. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    

ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 7 เร่ือง เวลา 

9. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ6การประเมิน เกณฑ6การผ%าน 

การบอกส%วน 

ประกอบของ

นาwิกา 

 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก 

 

 

ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

การอ%านเวลาในช%วง

กลางวัน กลางคืน 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

การบอกเวลา  

เปNนช่ัวโมงและนาที

ในช%วงกลางวัน 

กลางคืน 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

การอ%านปฏิทิน ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

การอ%านปฏิทิน

อันดับท่ี ของเดือน  

ช่ือเดือน และ

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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จำนวนวันของแต%ละ

เดือน 

ทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร6 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

4   หมายถึง   ดีมาก 

3   หมายถึง   ดี 

2   หมายถึง   พอใช0 

1   หมายถึง   ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

 

คุณลักษณะและ 

เจตคติต%อ

คณิตศาสตร6 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

4   หมายถึง   ดีมาก 

3   หมายถึง   ดี 

2   หมายถึง   พอใช0 

1   หมายถึง   ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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หนKวยการเรียนรูMที ่8 เรื่อง การวัดปริมาตร 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 2.1 เข0าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต0องการวัด และนำไปใช0 

 ค 2.1 ป.2/6 วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปNนลิตร 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ลิตรเปNนหน%วยมาตรฐานท่ีใช0บอกปริมาตรหรือความจุ  

3. สาระการเรียนรูM 

1. เคร่ืองตวงมาตรฐานและเคร่ืองตวงไม%มาตรฐาน 

2. เคร่ืองตวงของเหลวโดยใช0เคร่ืองตวงมาตรฐาน 

3. การตวงของแห0งโดยใช0เคร่ืองตวงมาตรฐาน 

4. การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหน%วยเดียวกัน 

5. การเปรียบเทียบปริมาตรส่ิงของหรือความจุมากกว%า น0อยกว%า หรือเท%ากับโดยเปรียบเทียบ จำนวน

 หน%วยท่ีใช0เคร่ืองตวงชนิดเดียวกัน 

6. เปรียบเทียบความจุของภาชนะ มากกว%า น0อยกว%า หรือเท%ากับจากหน%วยท่ีตวง 

4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 

4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 

5.2 ใฝoเรียนรู0 

5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 
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7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 2  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 8 เร่ือง การวัดปริมาตร 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 8 เร่ือง การวัดปริมาตร 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง การวัดปริมาตร 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 

- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับการวัดปริมาตร ตามความเข0าใจของนักเรียน โดยครูคอย

กระตุ0นความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง เพ่ือดึงความรู0และ

พ้ืนฐานของเร่ือง การวัดปริมาตร 

2. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง การวัดปริมาตร เพ่ือเตรียมความพร0อม และทบทวนความรู0ก%อนเรียน 

ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

1. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- การวัดปริมาตร 

2. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

1. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 8 เร่ือง การวัดปริมาตร 

โดยให0นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0นักเรียนได0นำความรู0ใน

เน้ือหาท่ีเรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียนรู0จักการคิด แก0ปjญหา 

และกระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จักการค0นหาข0อมูลร%วมกัน 

โดยครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียนเกิดความใฝoรู0ใฝoเรียน  

2. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

3. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    
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ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 8 เร่ือง การวัดปริมาตร 

9. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9การผKาน 
บอกได0ว%าเคร่ืองตวงใดเปNน

เคร่ืองตวงมาตรฐาน และ

เคร่ืองตวงใดเปNนเคร่ืองตวงไม%

มาตรฐาน 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

การตวงของเหลวเปNนลิตร 

และบอกปริมาตรส่ิงของท่ี

ตวงเปNนลิตร 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

การตวงของแห0งเปNนลิตร 

และบอกปริมาตรการตวงของ

แห0งท่ีตวงเปNนลิตร 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

การเปรียบเทียบปริมาตรและ

ความจุของส่ิงของท่ีตวงใน

หน%วยเดียวกัน 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

การเปรียบเทียบปริมาตร

ส่ิงของหรือความจุ มากกว%า 

น0อยกว%า หรือเท%ากับ โดย

เปรียบเทียบ จำนวนหน%วยท่ี

ใช0เคร่ืองตวงชนิดเดียวกัน 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก 

 

ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

การเปรียบเทียบความจุของ

ภาชนะ มากกว%า  

น0อยกว%า หรือเท%ากับ  

จากหน%วยท่ีตวง 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก 

 

ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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การวิเคราะห6 แสดงวิธีการหา

คำตอบ และตรวจคำตอบ

จากโจทย6ปjญหาเก่ียวกับการ

ตวงท่ีมีหน%วยเดียวกัน  

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

ทักษะกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร6 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

4  หมายถึง  ดีมาก 

3  หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช0 

1 หมายถึง  ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

คุณลักษณะและ 

เจตคติต%อคณิตศาสตร6 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

4  หมายถึง  ดีมาก 

3  หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช0 

1 หมายถึง  ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 54 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

หนKวยการเรียนรูMที ่9 เรื่อง รูปเรขาคณิต 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 10 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 2.2 เข0าใจและวิเคราะห6รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ6ระหว%างรูปเรขาคณิต 

และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช0 

 ค 2.2 ป.2/1 จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 รูปเรขาคณิตสองมิติสามารถบอกลักษณะได0 โดยพิจารณาจากจำนวนด0าน  จำนวนมุม หรือ เส0นขอบ

ของรูป และการเขียนรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม  รูปวงรี  สามารถทำได0โดยลากเส0นไปตามขอบส่ิง

ท่ีนำมาเปNนแบบ รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติต%างกัน  โดยรูปเรขาคณิตสามมิติมีความหนา  

ส%วนรูปเรขาคณิตสองมิติเปNนเพียงหน0าหน่ึงของรูปเรขาคณิตศาสตร6สามมิติ  สำหรับแบบรูปของรูปต%าง ๆ 

สามารถบอกได0 หรือหาได0โดยใช0ความสัมพันธ6ของรูปร%าง  ขนาดหรือสีเปNนตัวกำหนด  

3. สาระการเรียนรูM 

1. จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี 

2. การเขียนรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลมและรูปวงรี (โดยใช0แบบของรูป) 

3. การจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ 

4. รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

5. รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากกับทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

6. รูปวงกลมกับรูปทรงกลม 

7. ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก (ทรงกลม ทรงกระบอก) 

8. แบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอ่ืนๆ 

4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 

4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 

5.2 ใฝoเรียนรู0 
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5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 

7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 2  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 9 เร่ือง รูปเรขาคณิต 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 9 เร่ือง รูปเรขาคณิต 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง รูปเรขาคณิต 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 

- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับรูปเรขาคณิต ตามความเข0าใจของนักเรียน โดยครูคอย

กระตุ0นความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง เพ่ือดึงความรู0และ

พ้ืนฐานของเร่ือง รูปเรขาคณิต 

2. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง รูปเรขาคณิต เพ่ือเตรียมความพร0อม และทบทวนความรู0ก%อนเรียน 

ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

1. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- รูปเรขาคณิต 

2. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

1. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 9 เร่ือง รูปเรขาคณิต โดย

ให0นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0นักเรียนได0นำความรู0ในเน้ือหา

ท่ีเรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียนรู0จักการคิด แก0ปjญหา และ
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กระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จักการค0นหาข0อมูลร%วมกัน โดย

ครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียนเกิดความใฝoรู0ใฝoเรียน  

2. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

3. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    

ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 9 เร่ือง รูปเรขาคณิต 

9. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9การผKาน 
จำแนก 

รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  

รูปวงกลม    รูปวงรี 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

การเขียน รูปสามเหล่ียม รูป

ส่ีเหล่ียม  รูปวงกลมและรูป

วงรี 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

รูปเรขาคณิตสองมิติและ รูป

เรขาคณิตสามมิติ 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

แบบรูปของรูปเรขาคณิตและ

แบบรูปอ่ืนๆ 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

ทักษะกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร6 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

4  หมายถึง  ดีมาก 

3  หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช0 

1 หมายถึง  ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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คุณลักษณะและ 

เจตคติต%อคณิตศาสตร6 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

4  หมายถึง  ดีมาก 

3  หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช0 

1 หมายถึง  ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 58 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

หนKวยการเรียนรูMที ่10 เรื่อง การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 14 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 1.1 เข0าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ี

เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช0 

 ค 1.1 ป.2/4 หาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6แสดงการบวกและประโยค

 สัญลักษณ6แสดงการลบของจำนวนนับไม%เกินน 1,000 และ 0 

 ค 1.1 ป.2/7 หาผลลัพธ6การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

 ค 1.1 ป.2/8 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหา 2 ข้ันตอนของจำนวนนับไม%เกิน 1,000 

 และ 0 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การตรวจคำตอบของการบวกกับการลบ ใช0การพิจารณาความสัมพันธ6ของจำนวนท่ีเกิดข้ึนจากการ

บวกกับการลบ การตรวจสอบคำตอบของการคูณและการหารใช0การพิจารณาความสัมพันธ6ของจำนวนท่ีเกิด

จากการคูณกับการหาร และในการแก0โจทย6ปjญหาของจำนวนนับไม%เกินหน่ึงพันและศูนย6  ต0องใช0ความรู0เร่ือง

การบวก  การลบ การคูณ การหาร และกระบวนการแก0ปjญหา  

3. สาระการเรียนรูM 

 1. การบวก ลบ ระคน 

 2. การคูณ การหาร 

 3. การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

 4. การวิเคราะห6โจทย6ปjญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

5. การสร0างโจทย6ปjญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 

4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 

5.2 ใฝoเรียนรู0 
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5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 

7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 2  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 10 เร่ือง การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 10 เร่ือง การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 

- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน ตามความเข0าใจของ

นักเรียน โดยครูคอยกระตุ0นความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง 

เพ่ือดึงความรู0และพ้ืนฐานของเร่ือง การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

2. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน เพ่ือเตรียมความพร0อม และทบทวน

ความรู0ก%อนเรียน 

ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

1. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

2. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

1. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 10 เร่ือง การบวก  ลบ  

คูณ  หารระคน โดยให0นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0นักเรียนได0

นำความรู0ในเน้ือหาท่ีเรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียนรู0จักการ
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คิด แก0ปjญหา และกระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จักการค0นหา

ข0อมูลร%วมกัน โดยครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียนเกิดความ

ใฝoรู0ใฝoเรียน  

2. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

3. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    

ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 10 เร่ือง การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

 

9. การวัดและประเมินผล 

10.  
รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9การผKาน 

การบวก ลบ ระคน ตรวจแบบ

ฝ~ก 

แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

การคูณ การหาร ระคน ตรวจแบบ

ฝ~ก 

แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

การบวก ลบ คูณ หาร 

ระคน 

ตรวจแบบ

ฝ~ก 

แบบฝ~ก ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

การวิเคราะห6โจทย6ปjญหา

การบวก ลบ คูณ หาร 

ระคน 

ตรวจแบบ

ฝ~ก 

แบบฝ~ก ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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การสร0างโจทย6ปjญหาการ

บวก ลบ คูณ หาร ระคน 

ตรวจแบบ

ฝ~ก 

แบบฝ~ก ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

ทักษะกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร6 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

4  หมายถึง  ดีมาก 

3  หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช0 

1 หมายถึง  ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

คุณลักษณะและ 

เจตคติต%อคณิตศาสตร6 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

4  หมายถึง  ดีมาก 

3  หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช0 

1 หมายถึง  ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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หนKวยการเรียนรูMที ่11 เรื่อง แผนภูมิรูปภาพ 

รายวิชาคณิตศาสตร9พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 11201   กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 

ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 10 ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูM/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค 3.1 เข0าใจกระบวนการทางสถิติ และใช0ความรู0ทางสถิติในการแก0ปjญหา 

 ค 3.1 ป.2/1 ใช0ข0อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเม่ือกำหนดรูป 

 1 รูปแทน 2 หน%วย 5 หน%วย หรือ 10 หน%วย 

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 แผนภูมิรูปภาพเปNนการใช0รูปภาพแสดงจำนวนของส่ิงต%างๆ โดยรูปภาพท่ีแทนส่ิงเดียวกันต0องเปNน

รูปภาพท่ีเหมือนกันและมีขนาดเท%ากัน และจำนวนรูปภาพท่ีอยู%ในแผนภูมิรูปภาพน้ันอาจไม%ใช%จำนวนท่ีแท0จริง

ของส่ิงต%างๆ ข้ึนอยู%กับข0อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพซ่ึงอาจกำหนดให0รูป 1 รูปแทน 1 หน%วย 2 หน%วย 5 หน%วย

หรือ 10 หน%วย  

3. สาระการเรียนรูM 

 1. แผนภูมิรูปภาพท่ีกำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน%วย 

 2. แผนภูมิรูปภาพท่ีกำหนดรูป 1 รูป แทน 5 หน%วย 

 3. แผนภูมิรูปภาพท่ีกำหนดรูป 1 รูป แทน 10 หน%วย 

4. สมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

4.1 การแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6 

4.2 การให0เหตุผลทางคณิตศาสตร6 

4.3 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร6 

4.4 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร6 

4.5 ความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ทางคณิตศาสตร6 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

5.1 มีวินัย 

5.2 ใฝoเรียนรู0 

5.3 มุ%งม่ันในการทำงาน 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน 

6.1 หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานป. 2 

6.2 สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

6.3 ใบงานประจำหน%วย 
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7. ส่ือการเรียนรูM/แหลKงเรียนรูM 

 7.1  ส่ือการเรียนรู0 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐาน ป.2 เล%ม 2  

- สมุดวิชาคณิตศาสตร6 

- ใบงานประจำหน%วยท่ี 11 เร่ือง แผนภูมิรูปภาพ 

- แบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 11 เร่ือง แผนภูมิรูปภาพ 

- ชุดส่ือคณิตศาสตร6 เร่ือง แผนภูมิรูปภาพ 

7.2  แหล%งเรียนรู0 

- ห0องเรียน 

- ห0องสมุด 

8. กิจกรรมการเรียนรูM 

 ใชMรูปแบบ/เทคนิคการเรียนรูM แบบ Active Learning  

ข้ันท่ี 1 ดึงความรูMเดิม 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสนทนาเก่ียวกับแผนภูมิรูปภาพ ตามความเข0าใจของนักเรียน โดยครูคอย

กระตุ0นความคิดของนักเรียน เพ่ือให0นักเรียนได0แสดงความคิดของตนเอง เพ่ือดึงความรู0และ

พ้ืนฐานของเร่ือง แผนภูมิรูปภาพ 

2. นักเรียนทำกิจกรรมเร่ือง แผนภูมิรูปภาพ เพ่ือเตรียมความพร0อม และทบทวนความรู0ก%อนเรียน 

ข้ันท่ี 2 เพ่ิมความรูMใหมK 

1. ครูจัดกิจกรรมให0กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู0ใหม%ในเน้ือหา ดังน้ี 

- แผนภูมิรูปภาพ 

2. ครูและนักเรียนร%วมกันพิจารณาในเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นนักเรียนโดยใช0คำถามเพ่ือให0

นักเรียนได0แสดงความคิดเห็น รู0จักการให0เหตุประกอบในการแก0ปjญหา เพ่ือให0นักเรียนเกิดความ

เข0าใจมากย่ิงข้ึน 

ข้ันท่ี 3 สรMางสถานการณ9 

1. ครูสร0างสถานการณ6โดยให0นักเรียนทำกิจกรรม/ใบงานประจำหน%วยท่ี 11 เร่ือง แผนภูมิรูปภาพ

โดยให0นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล คู%บัดด้ี หรือกิจกรรมกลุ%ม เพ่ือให0นักเรียนได0นำความรู0ใน

เน้ือหาท่ีเรียนมา แก0ปjญหาหรือสถานการณ6ร%วมกัน เปNนการฝ~กให0นักเรียนรู0จักการคิด แก0ปjญหา 

และกระบวนการทำงานกลุ%ม มีจิตสาธารณะช%วยเหลือเพ่ือนในกลุ%ม รู0จักการค0นหาข0อมูลร%วมกัน 

โดยครูเปNนผู0คอยช้ีแนะแนวทาง และคอยกระตุ0นความคิดให0กับนักเรียนเกิดความใฝoรู0ใฝoเรียน  

2. นักเรียนร%วมกันอภิปราย โดยส%งตัวแทนออกมานำเสนอวิธีการแก0ปjญหาหรือสถานการณ6หน0าช้ัน

เรียน จากน้ันครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีนักเรียนออกมานำเสนอร%วมกัน 

3. นักเรียนทำแบบฝ~กในหนังสือเรียนคณิตศาสตร6พ้ืนฐานเพ่ิม โดยทำลงในสมุดคณิตศาสตร6 และส%ง

ครูตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือฝ~กให0นักเรียนเกิดวินัย และมีความมุ%งม่ันในการทำงาน    
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ข้ันท่ี 4 ประสานสรุปรKวมกัน 

1. ครูและนักเรียนร%วมกันสรุปเน้ือหาท่ีเรียน โดยครูคอยกระตุ0นผู0เรียนให0แสดงความคิดของตนเอง

เพ่ือให0ได0ข0อสรุปท่ีถูกต0องร%วมกัน 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน%วยการเรียนรู0ท่ี 11 เร่ือง แผนภูมิรูปภาพ 

9. การวัดและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รายการประเมิน วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ9การประเมิน เกณฑ9การผKาน 
แผนภูมิรูปภาพท่ีกำหนดรูป 

1 รูป แทน 2 หน%วย 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

แผนภูมิรูปภาพท่ีกำหนดรูป 

1 รูป แทน 5 หน%วย 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก  ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

แผนภูมิรูปภาพท่ีกำหนดรูป 

1 รูป แทน 10 หน%วย 

ตรวจแบบฝ~ก แบบฝ~ก ร0อยละ    80 - 100    ดีมาก 

ร0อยละ     70 - 79      ดี 

ร0อยละ     60 - 69       พอใช0 

ร0อยละ       0  -  59       ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

ทักษะกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร6 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

4  หมายถึง  ดีมาก 

3  หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช0 

1 หมายถึง  ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 

คุณลักษณะและ 

เจตคติต%อคณิตศาสตร6 

สังเกต

พฤติกรรม 

แบบสังเกต

พฤติกรรม 

4  หมายถึง  ดีมาก 

3  หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช0 

1 หมายถึง  ปรับปรุง 

ต้ังแต%ระดับดีข้ึนไป 
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กลุKมสาระการเรียนรูMคณิตศาสตร9 (ระดับประถมศึกษา) 
1.  อัตราสKวนคะแนน 

 คะแนนระหว%างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 
 

2.   คะแนนการวัดและประเมินผล   

รายการวัด คะแนน 

Ø ระหวKางภาค 

มีการวัดและประเมินผล ดังน้ี 

1. เก็บคะแนนระหวKางเรียน 

1.1 วัดโดยใช0แบบทดสอบ  

1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 

1.2.1 ภาระงานท่ีมอบหมาย 

           - การทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะ 

           - การแก0ปjญหาคณิตศาสตร6 

           - การศึกษาค0นคว0าทางคณิตศาสตร6 

           - การร%วมกิจกรรมการเรียนรู0 

1.2.2 แฟ]มสะสมงานคณิตศาสตร6 

1.2.3 โครงงานคณิตศาสตร6  

1.2.4 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร6 และสมรรถนะสำคัญของผู0เรียน 

1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค6 และเจตคติท่ีดีต%อวิชาคณิตศาสตร6 

- มีวินัย รับผิดชอบ 

- ใฝoเรียนรู0 

- มุ%งม่ันในการทำงาน 

- มีจิตสาธารณะ 

2. คะแนนสอบกลางปP 

มีการวัดและประเมินผลโดยใช0แบบทดสอบ 

(70) 

 

60 
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Ø คะแนนสอบปลายปP 

มีการวัดและประเมินผลโดยใช0แบบทดสอบ 

(30) 

รวมท้ังภาคเรียน 100 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
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3.   เกณฑ9การวัดผลประเมินผล 

1. การวัดและประเมินผลโดยใชMแบบทดสอบ   

กำหนดเกณฑ6การให0คะแนนแต%ละแบบทดสอบ ดังน้ี 

1.1 เกณฑ6ให0คะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ 

   ตอบถูกให0 1 คะแนน ตอบผิดให0 0 คะแนน 

1.2 เกณฑ6ให0คะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ   

   ตอบถูกให0 1 คะแนน ตอบผิดให0 0 คะแนน 

1.3 เกณฑ6ให0คะแนนแบบทดสอบแบบจับคู% พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู%   

   จับคู%ถูกให0 1 คะแนน จับคู%ผิดให0 0 คะแนน 

1.4 เกณฑ6ให0คะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ   

 เปรียบเทียบถูกให0 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให0 0 คะแนน 

1.5 เกณฑ6ให0คะแนนแบบทดสอบแบบเติมคำ พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ   

   ตอบถูกให0 1 คะแนน ตอบผิดให0 0 คะแนน 

1.6 เกณฑ6ให0คะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมท้ังหมด  

 โดยกำหนดระดับคะแนนเปNน 4 ระดับ ดังน้ี 
   

ระดับคะแนน เกณฑ6การให0คะแนน 

4 ตอบได0ถูกต0อง และสามารถอธิบายเหตุผลได0อย%างชัดเจน พร0อมท้ังแสดงแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ 

3 ตอบได0ถูกต0อง และสามารถอธิบายเหตุผลได0อย%างชัดเจน 

2 ตอบได0ถูกต0อง และสามารถอธิบายเหตุผลได0เปNนบางส%วน แต%ยังไม%อย%างชัดเจน 

1 ตอบได0ถูกต0อง แต%ไม%สามารถอธิบายเหตุผลได0 

0 ตอบได0ถูกต0อง และไม%สามารถอธิบายเหตุผลได0 
 

1.7 เกณฑ6ให0คะแนนแบบทดสอบแบบต%อเน่ือง 

  1.7.1  เกณฑ6ให0คะแนนแบบทดสอบแบบต%อเน่ืองท่ีกำหนดสถานการณ6  

 พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให0  1  คะแนน  ตอบผิดให0  0   คะแนน 

1.7.2 เกณฑ6ให0คะแนนแบบทดสอบแบบต%อเน่ืองสองข้ันตอน  

  โดยกำหนดระดับคะแนนเปNน 3 ระดับ ดังน้ี 
  

ระดับคะแนน เกณฑ6การให0คะแนน 

2 เลือกคำตอบและบอกเหตุผลประกอบถูกต0อง 

1 เลือกคำตอบถูกต0อง แต%บอกเหตุผลประกอบไม%ถูกต0อง หรือ เลือกคำตอบไม%ถูกต0อง  

แต%บอกเหตุผลประกอบได0สอดคล0องกับคำตอบท่ีเลือก 

0 เลือกคำตอบและบอกเหตุผลประกอบไม%ถูกต0อง 
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  1.8   เกณฑ6ให0คะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปNน 4 ระดับ ดังน้ี 
   

ระดับคะแนน เกณฑ6การให0คะแนน 

4 คำตอบถูกต0องและแสดงวิธีทำท่ีมีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอย%างเปNนระบบ  

และการคิดวิเคราะห6 

3 คำตอบถูกต0องและแสดงวิธีทำถูกต0องสมบูรณ6 

2 คำตอบถูกต0อง แต%แสดงวิธีทำถูกต0อง 

1 คำตอบถูกต0อง มีการแสดงแสดงวิธีทำ แต%ยังไม%สมบูรณ6 

0 คำตอบไม%ถูกต0อง และแสดงวิธีทำไม%ถูกต0อง 
 

2. การวัดและประเมินผลดMานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 

  2.1   ภาระงานท่ีมอบหมาย ดังน้ี  

  -  ใบงาน/แบบฝ{กหัด/แบบฝ{กทักษะ  

กำหนดเกณฑ6การประเมินผลของการทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะ เปNน 4 ระดับ  ดังน้ี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ6การพิจารณา 

4  

(ดีมาก) 

- ทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะครบถ0วนและเสร็จตามกำหนดเวลา  

- ทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะได0ถูกต0อง 

- แสดงลำดับข้ันตอนของการทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 

 (ดี) 

- ทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะครบถ0วนและเสร็จตามกำหนดเวลา  

- ทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะได0ถูกต0อง 

- สลับข้ันตอนของการทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะ หรือไม%ระบุข้ันตอนของการ

ทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะ 

2 

(พอใช0) 

- ทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะครบถ0วน แต%เสร็จหลังกำหนดเวลาเล็กน0อย  

- ทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะข0อไม%ถูกต0อง 

- สลับข้ันตอนของการทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะ หรือไม%ระบุข้ันตอนของการ

ทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะ 

1 

(ต0องปรับปรุง) 

- ทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะไม%ครบถ0วน หรือไม%เสร็จตามกำหนดเวลาเล็ก 

- ทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะไม%ถูกต0อง 

- แสดงลำดับข้ันตอนของการทำใบงาน/แบบฝ~กหัด/แบบฝ~กทักษะไม%สัมพันธ6กับโจทย6 

หรือไม%แสดงลำดับข้ันตอน 
 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 68 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

 -  การประเมินผลการแกMปYญหาทางคณิตศาสตร9  

กำหนดเกณฑ6การประเมินผลการแก0ปjญหาทางคณิตศาสตร6  ดังน้ี 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ6การพิจารณา 

1. ความเข0าใจปjญหา 3 (ดี) 

2 (พอใช0) 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-   เข0าใจปjญหาได0ถูกต0อง 

-   เข0าใจปjญหาบางส%วนไม%ถูกต0อง 

-   เข0าใจปjญหาน0อยมากหรือไม%เข0าใจปjญหา 

2. การเลือกยุทธวิธีการ

แก0ปjญหา 

3 (ดี) 

 

2 (พอใช0) 

 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-   เลือกวิธีการแก0ปjญหาได0เหมาะสมและเขียนประโยค

คณิตศาสตร6ได0ถูกต0อง 

-   เลือกวิธีการแก0ปjญหา ซ่ึงอาจนำไปสู%คำตอบท่ีถูก แต%ยังมี

บางส%วนผิดโดยอาจ เขียนประโยคคณิตศาสตร6ไม%ถูกต0อง 

-   เลือกวิธีการแก0ปjญหาส%วนใหญ%ไม%ถูกต0อง 

3. การใช0วิธีการ

แก0ปjญหา 

3 (ดี) 

2 (พอใช0) 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-   นำวิธีการปjญหาไปใช0ได0ถูกต0อง 

-   นำวิธีการปjญหาไปใช0ได0ถูกต0องเปNนบางคร้ัง 

-   นำวิธีการปjญหาไปใช0ไม%ถูกต0อง 

4. การสรุปคำตอบ 3 (ดี) 

2 (พอใช0) 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-   สรุปคำตอบได0ถูกต0อง สมบูรณ6 

-   สรุปคำตอบท่ีไม%สมบูรณ6หรือใช0สัญลักษณ6ไม%ถูกต0อง 

-   ไม%มีการสรุปคำตอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 69 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

 -  การประเมินผลการศึกษาคMนควMาทางคณิตศาสตร9  

 1)  กำหนดเกณฑ6การประเมินผลการศึกษาค0นคว0าทางคณิตศาสตร6ด0านทฤษฎี เปNน 4 ระดับ ดังน้ี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ6การพิจารณา 

4  

(ดีมาก) 

- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปNนระบบ 

- แสดงข0อมูลท่ีละเอียดชัดเจน 

- แสดงความเช่ือมโยงระหว%างเน้ือหาวิชาได0ชัดเจน 

- ลงข0อสรุปท่ีถูกต0องชัดเจน 

- นำเสนอผลงานอย%างเหมาะสม 

3 

 (ดี) 

- การวางแผนชัดเจน 

- แสดงข0อมูลท่ีละเอียดชัดเจน 

- แสดงความเช่ือมโยงระหว%างเน้ือหาวิชาได0ชัดเจน 

- ลงข0อสรุปท่ีถูกต0องชัดเจน 

- นำเสนอผลงานได0ยังไม%ชัดเจน 

2 

(พอใช0) 

- การวางแผนไม%ชัดเจน 

- แสดงข0อมูลบางส%วนผิดพลาด 

- แสดงความเช่ือมโยงระหว%างเน้ือหาวิชาได0ไม%ชัดเจน 

- ลงข0อสรุปบางส%วนผิดพลาด 

- นำเสนอผลงานได0ไม%ชัดเจน 

1 

(ต0องปรับปรุง) 

- การวางแผนไม%ชัดเจน 

- แสดงข0อมูลท่ีไม%ถูกต0อง 

- แสดงความเช่ือมโยงระหว%างเน้ือหาวิชาได0ไม%ชัดเจน 

- ลงข0อสรุปท่ีไม%ถูกต0อง 

- นำเสนอผลงานได0ไม%ถูกต0อง 

   

 2)  กำหนดเกณฑ6การประเมินผลการศึกษาค0นคว0าทางคณิตศาสตร6ท่ีมีผลงานเปNนส่ิงประดิษฐ6 

เปNน 4 ระดับ ดังน้ี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ6การพิจารณา 

4  

(ดีมาก) 

- มีความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6และแปลกใหม% 

- แก0ปjญหาและตอบสนองตามความต0องการ 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 70 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

ระดับคุณภาพ เกณฑ6การพิจารณา 

- วางแผนการสร0างโดยใช0เทคนิคระดับสูงและมีคุณภาพ พร0อมท้ังแสดงรายละเลียด

ของช้ินงานในแต%ละส%วนชัดเจนสมบูรณ6 

- เลือกและใช0เคร่ืองมือวัดพร0อมระบุหน%วยวัดได0เหมาะสม 

- ดึงดูดความสนใจและมีประสิทธิภาพในการทำงารนสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย 

ประหยัด แข็งแรงและน%าเช่ือถือ 

- ใช0งานได0ตามความคาดหวัง 

- สร0างและเก็บรักษาง%าย 

- คู%มือแนะนำการใช0มีความชัดเจนและเข0าใจง%าย 

3 

(ดี) 

- มีความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6และแปลกใหม% 

- แก0ปjญหาและตอบสนองตามความต0องการ 

- วางแผนการสร0างและแสดงรายละเลียดของแต%ละส%วนชัดเจน 

- เลือกและใช0เคร่ืองมือวัดพร0อมระบุหน%วยวัดได0เหมาะสม 

- ดึงดูดความสนใจ 

- ใช0งานได0ตามความคาดหวัง 

- สร0างและเก็บรักษาง%าย 

2 

(พอใช0) 

- มีความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6 

- แก0ไขปjญหาและตอบสนองตามความต0องการ 

- วางแผนการสร0างและแสดงรายละเลียดของแต%ละส%วนได0ชัดเจนสมบูรณ6เปNนส%วนใหญ% 

- เลือกและใช0เคร่ืองมือวัดพร0อมระบุหน%วยวัดได0เหมาะสม 

- ดึงดูดความสนใจ 

- ใช0งานได0ตามความคาดหวัง 

- สร0างและเก็บรักษาง%าย 

1 

(ต0องปรับปรุง) 

- ขาดความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6 

- ไม%ตอบสนองต%อแก0ไขปjญหาและความต0องการ 

- วางแผนการสร0างได0ชัดเจนเพียงบางส%วน 

- เลือกและใช0เคร่ืองมือวัดพร0อมระบุหน%วยวัดได0ไม%เหมาะสม 

- ช้ินงานขัดข0อง ใช0งานไม%ได0ตามความคาดหวัง 

  

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 71 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

 -  การประเมินผลการรKวมกิจกรรมการเรียนรูM  

การร%วมกิจกรรมการเรียนรู0ส%วนใหญ%จะมอบหมายภาระงานเปNนกลุ%ม กำหนดเกณฑ6การประเมินผลการ

ร%วมกิจกรรมการเรียนรู0 ดังน้ี 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ6การพิจารณา 

1. การวางแผน 3(ดี) 

 

2 (พอใช0) 

 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-   วางแผนและมอบหมายหน0าท่ีความรับผิดชอบให0สมาชิก

ไม%ชัดเจน 

-   วางแผน แต%มอบหมายหน0าท่ีความรับผิดชอบให0สมาชิก

ไม%ชัดเจน 

-   ไม%มีการวางแผน 

2. ความร%วมมือในกลุ%ม 3 (ดี) 

2 (พอใช0) 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-   ทุกคนทำงานตามหน0าท่ีรับผิดชอบ 

-   สมาชิกส%วนมากทำงานตามหน0าท่ี 

-   สมาชิกไม%ทำงานตามหน0าท่ี 

3.  ทักษะการปฏิบัติการ 

    3.1  การสังเกต 

    3.2  การสร0างข0อความ 

          คาดการณ6 

    3.3  การสำรวจ 

          ตรวจสอบ 

    3.4  การแปลความและ  

          ประเมินผล 

    3.5  การลงข0อสรุป 

3 (ดี) 

2 (พอใช0) 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-   ปฏิบัติได0ครบทุกอย%างถูกต0องเหมาะสม 

-   ปฏิบัติได0ครบทุกข0อแต%ยังมีข0อผิดพลาดเปNนบางส%วน 

-   ไม%สามารถปฏิบัติได0ครบทุกข0อด0วยตนเองและมีความ  

    ผิดพลาดในการลงข0อสรุป 

4.  การเขียนรายงาน 3 (ดี) 

 

2 (พอใช0) 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานด0วยรูปแบบท่ีถูกต0องเหมาะสมและนำเสนอ

ได0สมบูรณ6 

-  เขียนรายงานได0ไม%สมบูรณ6 

-  รายงานมีข0อผิดพลาด หรือไม%เขียนรายงาน 

5.  เวลา 3 (ดี) 

2 (พอใช0) 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ6ตามเวลาท่ีกำหนด 

-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดแต%ไม%สมบูรณ6 

-  ปฏิบัติงานไม%เสร็จสมบูรณ6ตามเวลาท่ีกำหนด 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 72 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

 2.2  แฟ}มสะสมงานคณิตศาสตร9 

  การประเมินผลแฟ]มสะสมงานคณิตศาสตร6 กำหนดเกณฑ6การประเมิน ดังน้ี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ6การพิจารณา 

4  

(ดีมาก) 

- ผลงานมีรายละเอียดอย%างเพียงพอท่ีแสดงถึงระดับความรู0และพัฒนาการของผู0เรียน

และแสดงถึงความเข0าใจในเร่ืองท่ีศึกษา การนำเสนอข0อมูลแสดงถึงการบูรณาการ

หรือเช่ือมโยงมโนทัศน6ต%าง ๆ เข0าด0วยกัน 

3 

 (ดี) 

- ผลงานมีรายละเอียดอย%างเพียงพอท่ีแสดงถึงระดับความรู0และพัฒนาการของผู0เรียน 

ไม%มีข0อผิดพลาดท่ีแสดงว%าไม%เข0าใจ แต%การนำข0อมูลไม%แสดงถึงการบูรณาการ

ระหว%างข0อมูลหรือมโนทัศน6ในเร่ืองท่ีศึกษา 

2 

(พอใช0) 

- ผลงานมีรายละเอียดแสดงไว0ในบันทึกให0เห็นถึงระดับความรู0และพัฒนาการของ

ผู0เรียน แต%พบว%าบางส%วนมีความผิดพลาดหรือไม%ชัดเจนหรือแสดงถึงความไม%เข0าใจ

ในเร่ืองท่ีศึกษาของผู0เรียน 

1 

(ต0องปรับปรุง) 

- ผลงานมีข0อมูลน0อย ไม%มีรายละเอียดแสดงไว0ในบันทึกหรือแสดงให0เห็นถึงระดับ

ความรู0และพัฒนาการของผู0เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 73 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

 

  2.3  โครงงานคณิตศาสตร9 

 การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร6 กำหนดเกณฑ6การประเมิน ดังน้ี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ6การพิจารณา 

4  

(ดีมาก) 

- แสดงถึงความเข0าใจปjญหาอย%างชัดเจน 

- มีความคิดริเร่ิมสร0างสรรค6ในการออกแบบโครงงาน 

- ใช0เทคนิควิธีการต%าง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 

- การนำเสนอรายงานเปNนลำดับข้ันตอนดีมากและใช0เปNนแบบอย%างได0 

- มีการวางแผนการทำงานเปNนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาท่ีกำหนด 

- มีการศึกษาค0นคว0าข0อมูลจากแหล%งการเรียนรู0ท่ีน%าเช่ือถือและหลากหลาย 

3 

 (ดี) 

- แสดงถึงความเข0าใจปjญหา 

- การออกแบบโครงงานถูกต0องเปNนบางส%วน 

- ใช0เทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานให0ประสบผลสำเร็จเพียงบางส%วน 

- การนำเสนอรายงานเปNนลำดับข้ันตอน 

- มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาท่ีกำหนด 

- มีการศึกษาค0นคว0าข0อมูลจากแหล%งการเรียนรู0ท่ีหลากหลาย 

2 

(พอใช0) 

- เข0าใจปjญหาแต%ใช0เวลานานมาก 

- ต0องอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 

- ต0องได0รับคำแนะนำเก่ียวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 

- ต0องได0รับคำแนะนำในการเขียนรายงาน 

- มีการวางแผนการทำงาน แต%ไม%ชัดเจนและทำงานเสร็จช0ากว%าท่ีกำหนดไว0 

- มีการศึกษาค0นคว0าข0อมูลน%าเช่ือถือได0เพียงบางส%วน 

1 

(ต0องปรับปรุง) 

- ไม%เข0าใจปjญหา 

- การออกแบบโครงงานและการทดลองไม%ถูกต0อง 

- ต0องได0รับคำแนะนำเก่ียวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกข้ันตอน 

- การเขียนรายงานยังมีข0อบกพร%อง 

- มีการวางแผนการทำงาน ไม%เปNนระบบและทำงานเสร็จช0ากว%าท่ีกำหนดไว0 

- มีการศึกษาค0นคว0าข0อมูลน0อยมากไม%สัมพันธ6กับโครงงานท่ีจัดทำ 
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  2.4  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร9 และสมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 

    -  การประเมินผลสมรรถนะด0านคณิตศาสตร6 กำหนดเกณฑ6การประเมิน ดังน้ี 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ6การพิจารณา 

1.  การแก0ปjญหา 3(ดี) 

 

 

2 (พอใช0) 

 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-  ใช0ยุทธวิธีดำเนินการแก0ปjญหาได0สำเร็จอย%างมี 

   ประสิทธิภาพและอธิบายข้ันตอนของวิธีการได0อย%าง 

   ชัดเจน 

-  มียุทธวิธีดำเนินการแก0ปjญหาได0สำเร็จแต%ไม%สามารถ 

   อธิบายข้ันตอนของวิธีการได0อย%างชัดเจน 

-  มีหลักฐานหรือร%องรอยการดำเนินการแก0ปjญหา 

   บางส%วนแต%แก0ปjญหาไม%สำเร็จ 

2. การให0เหตุผล 3 (ดี) 

 

2 (พอใช0) 

 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-  มีการอ0างอิงท่ีถูกต0องและเสนอแนวคิดประกอบการ 

   ตัดสินใจอย%างสมเหตุสมผล 

-  มีการอ0างอิงท่ีถูกต0องบางส%วนและเสนอแนวคิด 

   ประกอบการตัดสินใจแต%อาจไม%สมเหตุสมผลบาง

กรณี 

-  มีการเสนอแนวคิดท่ีไม%สมเหตุสมผลในการตัดสินใจ 

   และไม%บรรลุการอ0างอิง 

3.  การส่ือสารความหมาย

ทางคณิตศาสตร6 

3 (ดี) 

 

 

 

2 (พอใช0) 

 

 

 

 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-  ใช0ภาษาและสัญลักษณ6ทางคณิตศาสตร6ท่ีถูกต0อง  

   นำเสนอโดยใช0กราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดง

ข0อมูล 

   ประกอบตามลำดับข้ันตอนชัดเจนและมีรายละเอียด 

   สมบูรณ6 

-  ใช0ภาษาและสัญลักษณ6ทางคณิตศาสตร6นำเสนอโดย

ใช0 

   กราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงข0อมูลประกอบ 

   ตามลำดับข้ันตอนได0ชัดเจนบางส%วน แต%ขาด 

   รายละเอียดท่ีสมบูรณ6 

-  ใช0ภาษาและสัญลักษณ6ทางคณิตศาสตร6อย%างง%าย ๆ  

   ไม%ได0ใช0กราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางและการนำเสนอ 

   ข0อมูลไม%ชัดเจน 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ6การพิจารณา 

4.  การเช่ือโยงความรู0    

ต%าง ๆ ทางคณิตศาสตร6

และเช่ือมโยง

คณิตศาสตร6กับศาสตร6

อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

3 (ดี) 

 

 

 

2 (พอใช0) 

 

1 (ต0องปรับปรุง) 

-  นำความรู0 หลักการและวีการทางคณิตศาสตร6ในการ 

   เช่ือมโยงกับสาระคณิตศาสตร6หรือสาระอ่ืนใน 

   ชีวิตประจำวันเพ่ือช%วยในการแก0ปjญหาหรือ 

   ประยุกต6ใช0ได0อย%างสอดคล0องและเหมาะสม 

-  นำความรู0  หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร6ใน 

   การเช่ือมโยงกับสาระคณิตศาสตร6ได0บางส%วน 

-  นำความรู0  หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร6 ไป 

   เช่ือมโยงไม%เหมาะสม 

 

    -  การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู0เรียน  

การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู0เรียน ประเมินโดยใช0แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู0เรียน 

โดยกำหนดเกณฑ6ในการประเมิน ดังน้ี 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 

ดีเย่ียม  

ผู0เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปNนนิสัย และนำไปใช0ในชีวิตประจำวันเพ่ือ 

ประโยชน6สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเย่ียม

จำนวน 3-5 สมรรถนะ และไม%มีสมรรถนะใดได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับดี 

(2) 

ดี 

ผู0เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ6 เพ่ือให0เปNนการยอมรับของสังคม

โดยพิจารณาจาก 

1. ได0ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไม%มี

สมรรถนะใดได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับดี หรือ 

2. ได0ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จำนวน 2 สมรรถนะ และไม%มีสมรรถนะ

ใดได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับผ%าน หรือ 

3. ได0ผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไม%มีสมรรถนะใด

ได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับผ%าน 

 

(1) 

ผ%าน 

ผู0เรียนรับรู0และปฏิบัติตามกฎเกณฑ6และเง่ือนไขท่ีสถานศึกษากำหนด โดย

พิจารณาจาก 

1. ได0ผลการประเมินระดับผ%าน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไม%มีสมรรถนะ

ใดได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับผ%าน หรือ 
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เกณฑ9การตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายขMอ 
 

ชKวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

13 - 15 ดีเย่ียม (3) 

9 - 12 ดี (2) 

5 - 8 ผ%าน (1) 

ต่ำกว%า 5 ไม%ผ%าน (0) 

 

เกณฑ9การใหMคะแนน 

 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ ให0 3    คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบ%อยคร้ัง ให0 2    คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางคร้ัง ให0 1    คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน0อยคร้ัง ให0 0    คะแนน 

 

2. ได0ผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และไม%มีสมรรถนะใด

ได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับผ%าน 

(0) 

ไม%ผ%าน 

ผู0เรียนรับรู0และปฏิบัติได0ไม%ครบตามเกณฑ6และเง่ือนไขท่ีกำหนด โดยพิจารณา

จากผลการประเมินระดับต0องปรับปรุง ต้ังแต% 1 สมรรถนะ 
 

 
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 77 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูMเรียน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง :  ให0ผู0สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด P ลงในช%องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะดMาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 

(3) 

ดี 

(2) 

ผKาน 

(1) 

ไมKผKาน 

(0) 

1. ความสามารถ 

ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส%งสาร     

1.2  มีความสามารถในการถ%ายทอดความรู0 ความคิด ความเข0าใจ 

ของตนเอง โดยใช0ภาษาอย%างเหมาะสม 

    

1.3  ใช0วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     

1.4  เจรจาต%อรองเพื่อขจัดและลดปjญหาความขัดแย0งต%าง ๆ ได0     

1.5  เลือกรับและไม%รับข0อมูลข%าวสารด0วยเหตุผลและถูกต0อง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. ความสามารถ 

ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห6 สังเคราะห6     

2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย%างสร0างสรรค6     

2.3  สามารถคิดอย%างมีวิจารณญาณ     

2.4  มีความสามารถในการสร0างองค6ความรู0     

2.5 ตัดสินใจแก0ปjญหาเกี่ยวกับตนเองได0อย%างเหมาะสม     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

3. ความสามารถ 

ในการแก0ปjญหา 

3.1  สามารถแก0ปjญหาและอุปสรรคต%าง ๆ ที่เผชิญได0     

3.2  ใช0เหตุผลในการแก0ปjญหา     

3.3  เข0าใจความสัมพันธ6และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     

3.4  แสวงหาความรู0 ประยุกต6ความรู0มาใช0ในการป]องกันและแก0ไขปjญหา     

3.5  สามารติดสินใจได0เหมาะสมตามวัย     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. ความสามารถ 

ในการใช0ทักษะ 

ชีวิต 

4.1  เรียนรู0ด0วยตนเองได0เหมาะสมตามวัย     

4.2  สามารถทำงานกลุ%มร%วมกับผู0อื่นได0     

4.3  นำความรู0ที่ได0ไปใช0ประโยชน6ในชีวิตประจำวัน     

4.4  จัดการปjญหาและความขัดแย0งได0เหมาะสม     

4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม%พึงประสงค6ที่ส%งผลกระทบต%อตนเอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

5. ความสามารถ 

ในการใช0 

เทคโนโลย ี

5.1  เลือกและใช0เทคโนโลยีได0เหมาะสมตามวัย     

5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     

5.3  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช0พัฒนาตนเอง      

5.4  ใช0เทคโนโลยีในการแก0ปjญหาอย%างสร0างสรรค6     

5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช0เทคโนโลย ี     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดับคุณภาพตามเกณฑ9การประเมินในหลักสูตรรายชั้น  
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เกณฑ9การใหMคะแนน 

 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ ให0 3    คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบ%อยคร้ัง ให0 2    คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางคร้ัง ให0 1    คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน0อยคร้ัง ให0 0    คะแนน 

 

3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

 การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค6 ประเมินโดยใช0แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค6  

โดยกำหนดเกณฑ6ในการประเมิน ดังน้ี 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 

ดีเย่ียม  

ผู0เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปNนนิสัยและนำไปใช0ในชีวิตประจำวันเพ่ือ

ประโยชน6สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินท้ัง 8 

คุณลักษณะ คือ ได0ระดับ 3 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม%มีคุณลักษณะใดได0ผล

การประเมินต่ำกว%าระดับ 2 

(2) 

ดี 

ผู0เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ6 เพ่ือให0เปNนท่ียอมรับของสังคม  

โดยพิจารณาจาก 

1. ได0ผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไม%มีคุณลักษณะใด 

ได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับ 2 หรือ 

2. ได0ผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไม%มีคุณลักษณะใด 

ได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับ 1 หรือ 

3. ได0ผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม%มีคุณลักษณะใด 

ได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับ 1  

(1) 

ผ%าน 

ผู0เรียนรับรู0และปฏิบัติตามกฎเกณฑ6 และเง่ือนไขท่ีสถานศึกษากำหนด  

โดยพิจารณาจาก 

1. ได0ผลการประเมินระดับ 1 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม%มีคุณลักษณะใด 

ได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับ 1 หรือ 

2. ได0ผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไม%มีคุณลักษณะใด 

ได0ผลการประเมินต่ำกว%าระดับ 1  

(0) 

ไม%ผ%าน 

ผู0เรียนรับรู0และปฏิบัติได0ไม%ครบตามกฎเกณฑ6และเง่ือนไขท่ีสถานศึกษากำหนด โดย

พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ต้ังแต% 1 คุณลักษณะข้ึนไป 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค9 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง :  ให0ผู0สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด P ลงในช%องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะดMาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 

(3) 

ดี 

(2) 

ผKาน 

(1) 

ไมKผKาน 

(0) 

1. รักชาติ ศาสน6 

กษัตริย6 

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และร0องเพลงชาติได0 

- เข0าร%วมกิจกรรมที่สร0างความสามัคคี ปรองดอง และเปNน

ประโยชน6ต%อโรงเรียน 

- เข0าร%วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา 

- เข0าร%วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย6ตามที่

โรงเรียนจดัขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย6 สุจริต - ให0ข0อมูลที่ถูกต0อง และเปNนจริง 

- ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต0อง 

    

3. มีวินัย รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามข0อตกลง กฎเกณฑ6 ระเบียบ ข0อบังคับของ

ครอบครัว มีความตรงต%อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 

ต%าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝoเรียนรู0 - รู0จักใช0เวลาว%างให0เปNนประโยชน6 และนำไปปฏิบัติได0 

- รู0จักจัดสรรเวลาให0เหมาะสม 

- เชื่อฟjงคำสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไม%โต0แย0ง 

- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยู%อย%างพอเพียง - ใช0ทรัพย6สินและสิ่งของของโรงเรียนอย%างประหยัด 

- ใช0อุปกรณ6การเรียนอย%างประหยัดและรู0คุณค%า 

- ใช0จ%ายอย%างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน 

    

6. มุ%งมั่นในการทำงาน - มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได0รับมอบหมาย 

- มีความอดทนและไม%ท0อแท0ต%ออุปสรรคเพื่อให0งานสำเร็จ 

    

7. รักความเปNนไทย - มีจิตสำนึกในการอนุรักษ6วัฒนธรรมและภูมิปjญญาไทย 

- เห็นคุณค%าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิตสาธารณะ 3. รู0จักช%วยพ%อแม% ผู0ปกครอง และครูทำงาน 

4. รู0จักการดูแลรักษาทรัพย6สมบัติและสิ่งแวดล0อมของ

ห0องเรียนและโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑ9การประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

  
                                                                                ลงชื่อ...................................................ผูMประเมิน  
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4.   เกณฑ9การตัดสินผลการเรียน 

 4.1  เกณฑ6การตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชKวงคะแนน 

0 ผลการเรียนดีเย่ียม 0  -  49 

1 ผลการเรียนดีมาก 50  -  54 

1.5 ผลการเรียนดี 55  -  59 

2 ผลการเรียนค%อนข0างดี 60  -  64 

2.5 ผลการเรียนปานกลาง 65  -  69 

3 ผลการเรียนพอใช0 70  -  74 

3.5 ผลการเรียนผ%านเกณฑ6ข้ันต่ำ 75  -  79 

4 ผลการเรียนต่ำกว%าเกณฑ6 80  -  100 
 

 4.2  เกณฑ6การตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 

 4.2.1   ตัดสินผลการเรียน ร     

  หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม%ได0เน่ืองจาก ผู0เรียนไม%มีข0อมูลผลการเรียน 

   ในรายวิชาครบถ0วน ได0แก% ไม%ได0วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม%ได0ส%งงาน 

   ท่ีมอบหมายให0ทำ ซ่ึงงานน้ันเปNนส%วนหน่ึงของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุ 

   สุดวิสัยท่ีทำให0ประเมินผลการเรียนไม%ได0   

1.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส.  

หมายถึง ผู0เรียนไม%มีสิทธิเข0ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เน่ืองจากผู0เรียนมีเวลาเรียนไม%ถึง 

 ร0อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และไม%ได0รับการผ%อนผันให0เข0ารับการวัดผล 

 ปลายภาคเรียน 
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5. การประเมินการอKาน คิดวิเคราะห9และการเขียน 

 เกณฑ6การประเมินการอ%าน คิดวิเคราะห6และการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ชKวงคะแนน 

ดีเย่ียม 
มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ%าน คิดวิเคราะห6

และเขียน ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู%เสมอ 
16  -  20 

ดี 
มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ%าน คิดวิเคราะห6

และเขียน ท่ีมีคุณภาพเปNนท่ียอมรับได0 
13  -  15 

ผ%าน 

มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ%าน คิดวิเคราะห6

และเขียน ท่ีมีคุณภาพเปNนท่ียอมรับได0 แต%ยังมีข0อบกพร%อง

บางประการ 

10  -  12 

ไม%ผ%าน 

ไม%มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ%าน คิดวิเคราะห6

และเขียน หรือถ0ามีผลงาน ผลงานน้ันยังมีข0อบกพร%องท่ี

ต0องการได0รับการปรับปรุงแก0ไขหลายประการ 

0 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 82 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1  เขMาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน  

 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใชM 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.1  

1. บอกจำนวนของส่ิงต%าง ๆ แสดงส่ิงต%าง ๆ ตาม

จำนวนท่ีกำหนด อ%านและเขียนตัวเลขฮินดูอา

รบิก ตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับไม%เกิน 100 

และ 0 

2. เปรียบเทียบจำนวนนับไม%เกิน 100 และ 0 

โดยใช0เคร่ืองหมาย = ≠ > < 

3. เรียงลำดับจำนวนนับไม%เกิน 100 และ 0 

ต้ังแต% 3 ถึง 5 จำนวน 

 

 

 

 

จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  

- การนับทีละ 1 และทีละ 10 

- การอ%านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข

ไทยแสดงจำนวน 

- การแสดงจำนวนนับไม%เกิน 20 ในรูป

ความสัมพันธ6ของจำนวนส%วนย%อย ส%วนรวม 

(part – whole relationship) 

- การบอกอันดับท่ี 

- หลัก ของค%าเลขโดดในแต%ละหลักและการ

เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบจำนวนและการใช0

เคร่ืองหมาย = ≠ > < 

- การเรียงลำดับจำนวน 

 

 

4. หาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ6แสดง

การลบของจำนวนนับไม%เกิน 100 และ 0 

5. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาการบวก

และโจทย6ปjญหาการลบของจำนวนนับไม%เกิน 

100 และ 0 

การบวก การลบ จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 

- ความหมายของการบวก ความหมายของการ

ลบ การหาผลบวก การหาผลลบ และ

ความสัมพันธ6ของการบวกและการลบ 

- การแก0โจทย6ปjญหาการบวกและการแก0โจทย6

ปjญหาการลบ และการสร0างโจทย6ปjญหาพร0อม

ท้ังหาคำตอบ 

 

ตวัชีOวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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ป. 2  

1. บอกจำนวนของส่ิงต%าง ๆ แสดงส่ิงต%าง ๆ ตาม

จำนวนท่ีกำหนด อ%านและเขียนตัวเลขฮินดู 

อารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ

ไม%เกิน 1,000 และ 0 

2. เปรียบเทียบจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

ใช0เคร่ืองหมาย = ≠ > < 

3. เรียงลำดับจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

ต้ังแต% 3 ถึง 5 จำนวนจากสถานการณ6ต%าง ๆ 

4. หาค%าตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6แสดง

การบวกและประโยคสัญลักษณ6แสดงการลบ

ของจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

5. หาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6

แสดงการคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม%

เกิน 2 หลัก 

6. การหาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยค

สัญลักษณ6แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม%เกิน  

2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยท่ีมีผลหารมี 1 

หลักท้ังหารลงตัวและหารไม%ลงตัว 

7. การหาผลลัพธ6การบวก ลบ คูณ หารระคนของ

จำนวนนับ ไม%เกิน 1,000 และ 0  

8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหา 2 ข้ันตอน

ของจำนวนนับไม%เกิน 1,000 และ 0 

จำนวนนับไมKเกิน 1,000 และ 0 

- การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 

- การอ%านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 

- จำนวนคู% จำนวนค่ี 

- หลัก ค%าของเลขโดดในแต%ละหลักและการ

เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 

 

การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ

ไมKเกิน 1,000 และ 0 

- การบวกและการลบ 

- ความหมายของการคูณ ความหมายของ 

การหาร การหาผลคูณ การหาผลหาร และ 

เศษ และความสัมพันธ6ของการคูณและการหาร 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน 

การแก0โจทย6ปjญหาและการสร0างโจทย6ปjญหา 

พร0อมท้ังหาคำตอบ 

ป.3  

1. อ%านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 

และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม%เกิน 

100,000 และ 0 

2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม%เกิน 

100,000 จากสถานการณ6ต%าง ๆ 

จำนวนนับไมKเกิน 100,000 และ 0 

- การอ%าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 

- หลัก ค%าของเลขโดดในแต%ละหลักและการเขียน

ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 
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3. บอก อ%าน และเขียนเศษส%วนแสดงปริมาณส่ิง

ต%าง ๆ และแสดงส่ิงต%าง ๆ ตามเศษส%วนท่ี

กำหนด 

4. เปรียบเทียบเศษส%วนท่ีตัวเศษเท%ากันโดยท่ีตัว

เศษน0อยกว%าหรือเท%ากับตัวส%วน 

5. หาค%าตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ6แสดง

การลบของจำนวนนับไม%เกิน 100,000 และ 0 

6. หาค%าตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6 แสดง

การคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม%เกิน 4 

หลักและจำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก 

7. หาค%าตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6 แสดง

การหารที่ตัวตั้งไม%เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก 

8. หาผลลัพธ6การบวก ลบ คูณ หารระคนของ

จำนวนนับไม%เกิน 100,000 และ 0 

9. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหา 2 ข้ันตอน 

ของจำนวนนับไม%เกิน 100,000 และ 0 

10. หาผลบวกของเศษส%วนท่ีมีตัวส%วนเท%ากันและ

ผลบวกไม%เกิน 1 และหาผลลบของเศษส%วนท่ี

มีตัวส%วนเท%ากัน 

11.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาการบวก

เศษส%วนท่ีมีตัวส%วนเท%ากันและผลบวกไม%เกิน 

1 และโจทย6ปjญหาการลบเศษส%วนท่ีมีตัวส%วน

เท%ากัน 

เศษสKวน 

- เศษส%วนท่ีตัวเศษน0อยกว%าหรือเท%ากับตัวส%วน 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส%วน 

 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับไมK

เกิน 100,000 และ 0 

- การบวกและการลบ 

- การคูณ การหารยาวและการหารส้ัน 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน 

การแก0โจทย6ปjญหาและการสร0างโจทย6ปjญหา 

พร0อมท้ังหาคำตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบวก การลบเศษสKวน 

- การบวกและการลบเศษส%วน 

การแก0โจทย6ปjญหาการบวกและโจทย6ปjญหาการ

ลบเศษส%วน 

ป.4 1. อ%านและเขียนเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 

และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับท่ีมากกว%า 

100,000 

2. เปรียบเทียบและเรียงจำนวนนับท่ีมากกว%า  

    100,000 จากสถานการณ6ต%าง ๆ 

จำนวนนับท่ีมากกวKา 100,000 และ 1 

- การอ%าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข

ไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 

- หลักค%าประจำหลักและค%าของเลขโดดในแต%ละ

หลักและการเขียนตัวเลขจำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 

- ค%าประมาณของจำนวนนับและการใช0

เคร่ืองหมาย ≈ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.4 (ต%อ)  

3. บอก อ%าน และเขียนเศษส%วน จำนวนคละแสดง

ปริมาณส่ิงต%าง ๆ และแสดงส่ิงต%าง ๆ ตาม

เศษส%วน จำนวนคละท่ีกำหนด 

4. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส%วนและจำนวนคละ

ท่ีตัวส%วนตัวหน่ึงเปNนพหุคูณของอีกตัวหน่ึง 

 

 

เศษสKวน 

- เศษส%วนแท0 เศษเกิน 

- จำนวนคละ 

- ความสัมพันธ6ระหว%างจำนวนคละและ

เศษเกิน 

- เศษส%วนท่ีเท%ากัน เศษส%วนอย%างต่ำ และ

เศษส%วนท่ีเท%ากับจำนวนนับ 

- การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส%วนและ

จำนวนคละ 

 

 

5.  อ%านและเขียนทศนิยมไม%เกิน 3 ตำแหน%ง   

    แสดงปริมาณของส่ิงต%าง ๆ และแสดงส่ิง 

    ต%าง ๆ ตามท่ีทศนิยมกำหนด 

6. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม%เกิน  

3 ตำแหน%งจากสถานการณ6ต%าง ๆ 

ทศนิยม 

- การอ%านและการเขียนทศนิยมไม%เกิน  

3 ตำแหน%ง ตามปริมาณท่ีกำหนด 

- หลัก ค%าประจำหลัก ค%าของเลขโดดในแต%ละ

หลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดง

ทศนิยมในรูปกระจาย 

- ทศนิยมท่ีเท%ากัน 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 
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7. ประมาณผลลัพธ6ของการบวก การลบ การคูณ 

การหาร จากสถานการณ6ต%าง ๆ อย%าง

สมเหตุสมผล 

8. หาค%าของตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ6แสดงการ

ลบของจำนวนนับท่ีมากกว%า 100,000 และ 0 

9. หาค%าตัวไม%ทราบค%าในประโยคสัญลักษณ6แสดง

การคูณของจำนวนหลายหลัก 2 จำนวน ท่ีมีผล

คูณไม%เกิน 6 หลักและประโยคสัญลักษณ6แสดง

การหารท่ีตัวต้ังไม%เกิน 6 หลัก ตัวหารไม%เกิน  

2 หลัก 

10. หาผลลัพธ6การบวก ลบ คูณ หารระคนของ

จำนวนนับ และ 0 

11. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหา 2 ข้ันตอน 

ของจำนวนนับท่ีมากกว%า 100,000 และ 0 

12. สร0างโจทย6ปjญหา 2 ข้ันตอนของจำนวนนับ 

และ 0 พร0อมท้ังหาคำตอบ 

 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวน

นับท่ีมากกวKา 100,000 และ 0 

- การประมาณผลลัพธ6ของการบวก การลบ 

การคูณ การหาร 

- การบวกและการลบ 

- การคูณและการหาร 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน 

- การแก0โจทย6ปjญหาและการสร0างโจทย6

ปjญหา พร0อมท้ังหาคำตอบ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.5  

1. เขียนเศษส%วนท่ีตัวส%วนเปNนตัวประกอบของ 10  

    หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 

  

  

 

ทศนิยม 

- ความสัมพันธ6ระหว%างเศษส%วนและทศนิยม 

- ค%าประมาณของทศนิยมไม%เกิน 3 ตำแห%นงท่ี

เปNนจำนวนเต็ม ทศนิยม 1 ตำแหน%ง และ 2 

ตำแหน%ง การใช0เคร่ืองหมาย ≈ 

 

 

2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาโดยใช0

บัญญัติไตรยางศ6 

 

จำนวนนับและ 0 การบวก การลบ การคูณ 

และการหาร 

- การแก0โจทย6ปjญหาโดยใช0บัญญัติไตรยางศ6 

 

 

3. หาผลบวก ผลลบของเศษส%วนและจำนวนคละ 

เศษสKวน และการบวก การลบ การคูณ การ

หารเศษสKวน 
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4. หาผลคูณ ผลหารของเศษส%วนและจำนวนคละ 

5. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาการบวก  

การลบ การคูณ การหาร เศษส%วน 2 ข้ันตอน 

- การเปรียบเทียบเศษส%วนและจำนวนคละ 

- การบวก การลบของเศษส%วนและจำนวน

คละ 

- การคูณ การหารของเศษส%วนและจำนวน

คละ 

- การแก0โจทย6ปjญหาเศษส%วนและจำนวนคละ 

 

 

6. หาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณเปNนทศนิยม 

ไม%เกิน 3 ตำแหน%ง  

7. หาผลหารท่ีตัวต้ังเปNนจำนวนนับหรือทศนิยมไม%

เกิน 3 ตำแหน%ง และตัวหารเปNนจำนวนนับ 

ผลหารเปNนทศนิยมไม%เกิน 3 ตำแหน%ง 

8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาการบวก  

การลบ การคูณ การหาร ทศนิยม 2 ข้ันตอน 

 

การคูณ การหารทศนิยม 

- การประมาณผลลัพธ6ของการบวก การลบ 

การคูณ 

- การหารทศนิยม 

- การคูณทศนิยม 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับทศนิยม 

 

 

9. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาร0อยละ 

ไม%เกิน 2 ข้ันตอน 

รMอยละหรือเปอร9เซ็นต9 

- การอ%านและการเขียนร0อยละหรือ

เปอร6เซ็นต6 

- การแก0โจทย6ปjญหาร0อยละ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.6  

1. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส%วนและ 

จำนวนคละ จากสถานการณ6ต%าง ๆ 

เศษสKวน 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส%วนและ

จำนวนคละโดยใช0ความรู0เร่ือง ค.ร.น 

 

2. เขียนอัตราส%วนแสดงการเปรียบเทียบ 

ปริมาณ 2 ปริมาณ จากข0อความหรือ

สถานการณ6 โดยท่ีปริมาณแต%ละปริมาณเปNน

จำนวนนับ 

3. หาอัตราส%วนท่ีเท%ากับอัตราส%วนท่ีกำหนดให0 

อัตราสKวน 

- อัตราส%วน อัตราส%วนท่ีเท%ากัน และมาตราส%วน 

 

4. หา ห.ร.ม ของจำนวนนับไม%เกิน 3 จำนวน 

5. หา ค.ร.น ของจำนวนนับไม%เกิน 3 จำนวน 

6. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาโดยใช0

ความรู0เก่ียวกับ ห.ร.ม และ ค.ร.น 

จำนวนนับและ 0 

- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ 

และการแยกตัวประกอบ 

- ห.ร.ม และ ค.ร.น 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับ ห.ร.ม และ ค.ร.น 

 

7. หาผลลัพธ6ของการบวก ลบ คูณ หารระคน

ของเศษส%วนและจำนวนคละ 

8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเศษส%วน

และจำนวนคละ 2-3 ข้ันตอน 

 

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสKวน 

- การบวก การลบเศษส%วนและจำนวนคละโดยใช0

ความรู0เร่ือง ค.ร.น 

- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส%วนและ

จำนวนคละ 

- การแก0โจทย6ปjญหาเศษส%วนและจำนวนคละ 

 

9. หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหาร 

เปNนทศนิยมไม%เกิน 3 ตำแหน%ง 

10. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาการบวก 

การลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ข้ันตอน 

 

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร 

- ความสัมพันธ6ระหว%างเศษส%วนและทศนิยม 

- การหารทศนิยม 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับทศนิยม  

(รวมการแลกเงินต%างประเทศ) 

 

 

11. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาอัตราส%วน 

12. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ร0อยละ 2-3 

ข้ันตอน 

อัตราสKวนและรMอยละ 

- การแก0โจทย6ปjญหาอัตราส%วนและมาตราส%วน 

- การแก0โจทย6ปjญหาร0อยละ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ม.1  

1. เข0าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ6ของ

จำนวนตรรกยะ และใช0สมบัติของจำนวน

ตรรกยะในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6และ

ปjญหาในชีวิตจริง 

2. เข0าใจและใช0สมบัติของเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ี

กำลังเปNนจำนวนเต็มบวกในการแก0ปjญหา

คณิตศาสตร6และปjญหาในชีวิตจริง 

จำนวนตรรกยะ 

- จำนวนเต็ม 

- สมบัติของจำนวนเต็ม 

- ทศนิยมและเศษส%วน 

- จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ 

- เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเปNนจำนวนเต็มบวก 

- การนำความรู0เก่ียวกับจำนวนเต็ม จำนวนตรรก

ยะ และเลขยกกำลังไปใช0ในการแก0ปjญหา 

 

3. เข0าใจและประยุกต6ใช0อัตราส%วน สัดส%วน และ

ร0อยละ ในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6และ

ปjญหาในชีวิตจริง 

อัตราสKวน 

- อัตราส%วนของจำนวนหลายๆจำนวน 

- สัดส%วน 

- การนำความรู0เก่ียวกับอัตราส%วน สัดส%วนและ 

ร0อยไปใช0ในการแก0ปjญหา 

ม.2  

1. เข0าใจและใช0สมบัติเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลัง

เปNนจำนวนเต็มในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6

และปjญหาในชีวิตจริง 

จำนวนตรรกยะ 

- เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเปNนจำนวนเต็ม 

- การนำความรู0เก่ียวกับเลขยกกำลังไปใช0ในการ

ปjญหา 

 

2. เข0าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ6ของ

จำนวนจริง และใช0สมบัติจำนวนจริงในการ

แก0ปjญหาในคณิตศาสตร6และปjญหาในชีวิต

จริง 

จำนวนจริง 

- จำนวนตรรกยะ 

- จำนวนจริง 

- รากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนตรรกยะ 

- การนำความรู0เก่ียวกับจำนวนจริงไปใช0 

ม.3 - - 

ม.4  

1. เข0าใจและใช0ความรู0เก่ียวกับเซตและ

ตรรกศาสตร6เบ้ืองต0น ในการส่ือสารและส่ือ

ความหมายทางคณิตศาสตร6 

เซต 

- ความเบ้ืองต0นและสัญลักษณ6พ้ืนฐาน 

เก่ียวกับเซต 

- ยูเนียน อินเตอร6เซกซัน และคอมพลีเมนต6 

ของเซต 

ตรรกศาสตร9เบ้ืองตMน 

- ประพจน6และตัวเช่ือม (นิเสธ และ หรือ  

ถ0า…แล0ว… ก็ต%อเม่ือ) 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ม.5  

1. เข0าใจความหมายและใช0สมบัติเก่ียวกับการ

บวก การลบ การคูณ การเท%ากัน และการไม%

เท%ากันของจำนวนจริงในรูปกรณฑ6 และ

จำนวนจริงในรูปเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลัง

เปNนจำนวนตรรกยะ 

เลขยกกำลัง 

- รากท่ี n ของจำนวนจริง เม่ือ n เปNนจำนวนนับ

ท่ีมากกว%า 1 

- เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเปNนจำนวนตรรกยะ 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.2  เขMาใจและวิเคราะห9แบบรูป ความสัมพันธ9 ฟYงก9ชัน ลำดับละอนุกรม และนำไปใชM 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.1  

1. ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ี

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 และ

ระบุท่ีหายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิต

และรูปอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกในแต%ละชุดท่ีซ้ำมี 2 

รูปแบบ 

แบบรูป 

- แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 1  

  และทีละ 10 

- แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและ 

รูปอ่ืน ๆ 

ป.2  

(มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเปNนพ้ืนฐาน  

แต%ไม%วัดผล)  

แบบรูป 

- แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 2 ที

ละ 5  และทีละ 100 

- แบบรูปซ้ำ 

ป.3  

1. ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ี

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท%าๆกัน 

แบบรูป 

- แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 

เท%า ๆ กัน 

ป.4  

(มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเปNนพ้ืนฐาน  

แต%ไม%วัดผล)  

แบบรูป 

- แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจากการคูณ การหาร

ด0วยจำนวนเดียวกัน 

ป.5 - - 

ป.6 1. แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปjญหาเก่ียวกับ

แบบรูป 

แบบรูป 

- การแก0ปjญหาเก่ียวกับแบบรูป 

ม.1 - - 

ม.2  

1. เข0าใจหลักการดำเนินการของพหุนาม และใช0 

    พหุนามในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6 

 

 

พหุนาม 

- พหุนาม 

- การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม 

- การหารพหุนามนามด0วยเอกนามท่ีมีผลหารเปNน

พหุนาม 

 

2. เข0าใจและใช0การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ท่ีมีดีกรีสองในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 

- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีกำลังสอง

โดยใช0สมบัติการแจกแจงกำลังสองสมบูรณ6 

  ผลต%างของกำลังสอง 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ม.3  

1. เข0าใจและใช0การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ท่ีมีดีกรีสูงกว%าสองในการแก0ปjญหา

คณิตศาสตร6 

 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 

- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว%าสอง 

 

 

2. เข0าใจและใช0ความรู0เก่ียวกับฟjงก6ชันกำลังสอง

ในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6 

ฟYงก9ชันกำลังสอง 

- กราฟของฟjงก6ชันกำลังสอง 

- การนำความรู0เก่ียวกับฟjงก6ชันกำลังสองในการ

แก0ปjญหาคณิตศาสตร6 

 

ม.4 - - 

ม.5  

1. ใช0ฟjงก6ชันและกราฟของฟjงก6ชันอธิบาย

สถานการณ6ท่ีกำหนด 

 

ฟYงก9ชัน 

- ฟjงก6ชันและกราฟของฟjงก6ชัน (ฟjงก6ชันเชิงเส0น 

ฟjงก6ชันกำลังสอง ฟjงก6ชันข้ันบันได ฟjงก6ชัน

เอกซ6โพเนนเซียล) 

 

  

2. เข0าใจและใช0ความรู0เก่ียวกับลำดับและอนุกรม

ไปใช0 

ลำดับและอนุกรม 

- ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต 

- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.3 ใชMนิพจน9 สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ9หรือชKวยแกMปYญหาท่ีกำหนดใหM 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.1 - - 

ป.2 - - 

ป.3 - - 

ป.4 - - 

ป.5 - - 

ป.6 - - 

ม.1  

1. เข0าใจและใช0สมบัติของการเท%ากันและสมบัติ

ของจำนวน เพ่ือวิเคราะห6และปjญหา

คณิตศาสตร6และปjญหาในชีวิตจริง 

 

 

สมการเชิงเสMนตัวแปรเดียว 

- สมการเชิงเส0นตัวแปรเดียว 

- การแก0สมการเชิงเส0นตัวแปรเดียว 

- การนำความรู0เก่ียวกับสมการเชิงเส0นตัวแปร

เดียวไปใช0ในชีวิตจริง 

 

 

1. เข0าใจและใช0ความรู0เก่ียวกับกราฟในการ

แก0ปjญหาคณิตศาสตร6และปjญหาในชีวิตจริง 

2. เข0าใจและใช0ความรู0เก่ียวกับความสัมพันธ6เชิง

เส0นในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6และปjญหา

ในชีวิตจริง 

 

สมการเชิงเสMนสองตัวแปร 

- กราฟของความสัมพันธ6เชิงเส0น 

- สมการเชิงเส0นสองตัวแปร 

- การนความรู0เก่ียวกับสมการเชิงเส0นสองตัวแปร

และกราฟของความสัมพันธ6เชิงเส0นไปใช0ในชีวิต

จริง 

 

ม.2 - - 

ม.3  

1. เข0าใจและใช0สมบัติของการไม%เท%ากันเพ่ือ

วิเคราะห6และแก0ปjญหา โดยใช0อสมการเชิง

เส0นตัวแปรเดียว 

 

 

อสมการเชิงเสMนตัวแปรเดียว 

- อสมการเชิงเส0นตัวแปรเดียว 

- การแก0อสมการเชิงเส0นตัวแปรเดียว 

- การนำความรู0เก่ียวกับการแก0อสมการเชิงเส0น

ตัวแปรเดียวไปใช0ในการแก0ปjญหา 
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2. ประยุกต6ใช0สมการกำลังสองตัวแปรเดียวใน

การแก0ปjญหาคณิตศาสตร6 

 

 

 

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 

- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 

- การแก0สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 

- การนำความรู0เก่ียวกับการแก0สมการกำลังสอง

ตัวแปรเดียวไปใช0ในการแก0ปjญหา 

 

ม.3 

 

1. ประยุกต6ใช0ระบบสมการเชิงเส0นสองตัวแปรใน

การแก0ปjญหาคณิตศาสตร6 

ระบบสมการ 

- ระบบสมการเชิงเส0นสองตัวแปร 

- การแก0ระบบสมการเชิงเส0นสองตัวแปร 

การนำความรู0เก่ียวการแก0ระบบสมการเชิงเส0น

สองตัวแปรไปใช0ในการแก0ปjญหา 

ม.4 - - 

ม.5 1. เข0าใจและใช0ความรู0เก่ียวกับดอกเบ้ีย และ

มูลค%าของเงินในการแก0ปjญหา 

ดอกเบ้ียและมูลคKาของเงิน 

- ดอกเบ้ีย 

- มูลค%าของเงินค%ารายงวด 

ม.6 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 96 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เขMาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดเนขนาดของส่ิงท่ีตMองการวัด 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.1  

1. วัดและเปรียบเทียบความยาวเปNนเซนติเมตร 

เปNนเมตร 

 

 

 

 

ความยาว 

- การวัดความยาวโดยใช0หน%วยท่ีไม%ใช%หน%วย

มาตรฐาน 

- ความยาวเปNนเซนติเมตร เปNนเมตร 

- การเปรียบเทียบความยาวเปNนเซนติเมตร  

เปNนเมตร 

- การแก0โจทย6ปjญหาการบวก การลบเก่ียวกับ

ความยาวท่ีมีหน%วยเปNนเซนติเมตร เปNนเมตร 

 

2. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปNนกิโลกรัม  

เปNนขีด 

น้ำหนัก 

- การวัดน้ำหนักโดยใช0หน%วยท่ีไม%ใช%หน%วย

มาตรฐาน 

- การวัดน้ำหนักเปNนกิโลกรัม เปNนขีด 

- การเปรียบเทียบน้ำหนักเปNนกิโลกรัม เปNนขีด  

- การแก0ปjญหาการบวก การลบเก่ียวกับน้ำหนัก

ท่ีมีหน%วยเปNนกิโลกรัม เปNนขีด 

ป.2  

1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเก่ียวกับ

เวลาท่ีมีหน%วยเด่ียวและเปNนหน%วยเดียวกัน 

 

 

 

 

เวลา 

- การบอกเวลาเปNนนาwิกาและนาที  

(ช%วง 5 นาที) 

- การบอกระยะเวลาเปNนช่ัวโมง เปNนนาที 

- การเปรียบเทียบระยะเวลาเปNนช่ัวโมง เปNนนาที 

- การอ%านปฏิทิน 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับเวลา 

 

2. วัดและเปรียบเทียบความยาวเปNนเมตรและ 

เซนติเมตร 

3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาการบวก 

การลบเก่ียวกับความยาวท่ีมีหน%วยเปNนเมตร

และเซนติเมตร 

ความยาว 

- การวัดความยาวเปNนเมตรและเซนติเมตร 

- การคาดคะเนความยาวเปNนเมตร 

- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช0ความสัมพันธ6

ระหว%างเมตรกับเซนติเมตร 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับความยาวท่ีมีหน%วย

เปNนเมตรและเซนติเมตร 
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ป.2 (ต%อ)  

4. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปNนกิโลกรัม และ

กรัม กิโลกรัมและขีด  

5. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหา การบวก 

การลบเก่ียวกับน้ำหนักท่ีมี หน%วยเปNนกิโลกรัม

และกรัม กิโลกรัม และขีด 

 

 

 

น้ำหนัก 

- การวัดน้ำหนักเปNนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม

และขีด 

- การคาดคะเนน้ำหนักเปNนกิโลกรัม 

- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช0ความสัมพันธ6 

ระหว%างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับน้ำหนักท่ีมี หน%วย

เปNนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 

 
6. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ เปNน

ลิตร 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุโดยใช0หน%วย ท่ีไม%ใช% 

หน%วยมาตรฐาน 
- การวัดปริมาตรและความจุเปNนช0อนซา ช0อน

โตxะ ถ0วยตวง ลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปNน  

ช0อนชา ช0อนโตxะ ถ0วยตวง ลิตร 
- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับปริมาตรและ  

ความจุ ท่ีมีหน%วยเปNนช0อนซา ช0อนโตxะ ถ0วยตวง 
ลิตร 
 

ป.3  

1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหา เก่ียวกับ
เงิน 

2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหา เก่ียวกับ
เวลา และระยะเวลา 

เงิน 
- การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงิน

แบบใช0จุด 
- การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน 
- การอ%านและเขียนบันทึกรายรับ รายจ%าย 
- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับเงิน  
เวลา 
- การบอกเวลาเปNนนาwิกาและนาที 
- การเขียนบอกเวลาโดยใช0มหัพภาค (.) หรือ

ทวิภาค (:) และการอ%าน 
- การบอกระยะเวลาเปNนช่ัวโมงและนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช0 ความสัมพันธ6

ระหว%างช่ัวโมงกับนาที 
- การอ%านและการเขียนบันทึกกิจกรรม ท่ีระบุ

เวลา 
- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับเวลาและ 

ระยะเวลา 
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3. เลือกใช0เคร่ืองวัดความยาวท่ีเหมาะสม วัด

และบอกความยาวของส่ิงต%าง ๆ เปNน
เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร และ
เซนติเมตร 

4. คาดคะเนความยาวเปNนเมตรและเปNน 
เซนติเมตร 

5. เปรียบเทียบความยาวระหว%างเซนติเมตร  
กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตร 
กับเมตร จากสถานการณ6ต%าง ๆ 

6. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเก่ียวกับ
ความยาว ท่ีมิหน%วยเปNนเซนติเมตร และ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและ
เมตร 
 

ความยาว 
- การวัดความยาวเปNนเซนติเมตรและ มิลลิเมตร 

เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 
- การเลือกเคร่ืองวัดความยาวท่ีเหมาะสม 
- การคาดคะเนความยาวเปNนเมตรและเปNน 

เซนติเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช0 ความสัมพันธ6

ระหว%างหน%วยความยาว 
- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับความยาว 

7. เลือกใช0เคร่ืองช่ังท่ีเหมาะสม วัดและบอก 
น้ำหนักเปNนกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม 

8. คาดคะเนน้ำหนักเปNนกิโลกรัมและเปNนขีด  
9. เปรียบเทียบน้ำหนักระหว%างกิโลกรัมกับกรัม 

เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ6ต%าง ๆ 
10. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหา เก่ียวกับ

น้ำหนักท่ีมิหน%วยเปNนกิโลกรัม กับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม 

 

น้ำหนัก 
- การเลือกเคร่ืองช่ังท่ีเหมาะสม 
- การคาดคะเนน้ำหนักเปNนกิโลกรัมและเปNนขีด 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช0ความสัมพันธ6 
- ระหว%างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 
- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับน้ำหนัก 

 
11. เลือกใช0เคร่ืองตวงท่ีเหมาะสม วัดและ 

เปรียบเทียบปริมาตร ความจุเปNนลิตร และ
มิลลิลิตร 

12. คาดคะเนปริมาตรและความจุเปNนลิตร ๑๓. 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหา เก่ียวกับ
ปริมาตรและความจุท่ีมิหน%วย เปNนลิตรและ
มิลลิลิตร 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุเปNนลิตร และ 

มิลลิลิตร 
- การเลือกเคร่ืองตวงท่ีเหมาะสม 
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเปNนลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 

โดยใช0ความสัมพันธ6ระหว%างลิตรกับมิลลิลิตร  
ช0อนชา ช0อนโตxะ ถ0วยตวงกับมิลลิลิตร 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับปริมาตรและ ความ 
จุท่ีมิหน%วยเปNนลิตรและมิลลิลิตร 
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ป.4  

1. แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย6ปjญหา

เก่ียวกับเวลา 

เวลา 

- การบอกระยะเวลาเปNนวินาที นาที ช่ัวโมง 

วัน สัปดาห6 เดือน ปD 

- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช0ความสัมพันธ6

ระหว%างหน%วยเวลา 

- การอ%านตารางเวลา 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับเวลา 

 

 

2. วัดและสร0างมุม โดยใช0โพรแทรกเตอร6 

 

การวัดและสรMางมุม 

- การวัดขนาดของมุมโดยใช0โพรแทรกเตอร6 

- การสร0างมุมเม่ือกำหนดขนาดของมุม 

 

 

3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเก่ียวกับ

ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก 

 

รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 

และพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

 

ป.5  

1. แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย6ปjญหา

เก่ียวกับความยาวท่ีมีการเปล่ียนหน%วยและ

เขียนในรูปทศนิยม 

ความยาว 

- ความสัมพันธ6ระหว%างหน%วยความยาว

เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 

กิโลเมตรกับเมตร โดยใช0ความรู0เร่ืองทศนิยม 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับความยาวโดยใช0

ความรู0เร่ืองการเปล่ียนหน%วยและทศนิยม 

 

 

2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเก่ียวกับ

น้ำหนักท่ีมีการเปล่ียนหน%วยและเขียนในรูป

ทศนิยม 

น้ำหนัก 

- ความสัมพันธ6ระหว%างหน%วยน้ำหนักกิโลกรัม 

กับกรัม โดยใช0ความรู0เร่ืองทศนิยม 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับน้ำหนัก โดยใช0

ความรู0เร่ืองการเปล่ียนหน%วยและทศนิยม 
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3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเก่ียวกับ

ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุ

ของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 

- ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุ

ของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- ความสัมพันธ6ระหว%าง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก6

เซนติเมตร และลูกบาศก6เมตร 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะส่ีเหล่ียม

มุมฉาก 

 

4. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเก่ียวกับ

ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพ้ืนท่ี

ของรูปส่ีเหล่ียมด0านขนานและรูปส่ีเหล่ียม

ขนมเปDยกปูน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

- ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม 

- พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด0านขนานและรูปส่ีเหล่ียม

ขนมเปDยกปูน 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป

ของรูปส่ีเหล่ียมและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด0าน

ขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปDยกปูน 

ป.6  

1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเก่ียวกับ

ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี

ประกอบด0วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 

- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตท่ีประกอบด0วยทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูป

เรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด0วยทรงส่ีเหล่ียม

มุมฉาก 

 

2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเก่ียวกับ

ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปหลาย

เหล่ียม 

3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย6ปjญหาเก่ียวกับ

ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของวงกลม 

 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

- ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียม 

- มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม 

- ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปหลายเหล่ียม 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับความยาวรอบรู0 

และพ้ืนท่ีของรูปหลายเหล่ียม 

- ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของวงกลม 

- การแก0โจทย6ปjญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป

และพ้ืนท่ีของวงกลม 
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ม.1 - - 

ม.2  

1. ประยุกต6ใช0ความรู0เร่ืองพ้ืนท่ีผิวและปริซึมและ

ทรงกระบอกในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6และ

ปjญหาชีวิตจริง 

 

พ้ืนท่ีผิว 

- การหาพ้ืนท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก 

- การนำความรู0เก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของ

ปริซึมและทรงกระบอกไปใช0ในการแก0ปjญหา 

 

2. ประยุกต6ใช0ความรู0เร่ืองปริมาตรของปริซึม

และทรงกระบอกในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6

และปjญหาในชีวิตจริง 

ปริมาตร 

- การหาปริมาตรและปริซึมและทรงกระบอก 

- การนำความรู0เก่ียวกับปริมาตรของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช0ในการแก0ปjญหา 

 

ม.3  

1. ประยุกต6ใช0ความรู0เร่ืองพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด 

กรวย และทรงกลมในการแก0ปjญหา

คณิตศาสตร6และปjญหาในชีวิตจริง 

 

พ้ืนท่ีผิว 

- การหาพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม 

- การนำความรู0เก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด 

กรวย และทรงกลมไปใช0ในการแก0ปjญหา 

 

2. ประยุกต6ใช0ความรู0เร่ืองปริมาตรของพีระมิด 

กรวย และทรงกลมในการแก0ปjญหา

คณิตศาสตร6และปjญหาในชีวิตจริง 

ปริมาตร 

- การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม 

- การนำความรู0เก่ียวกับปริมาตรของพีระมิด 

กรวย และทรงกลมไปใช0ในการแก0ปjญหา 

ม.4 - - 

ม.5 - - 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.2  เขMาใจและวิเคราะห9รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ9ระหวKาง 

 รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และการนำไปใชM 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.1  

1. จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม 

วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก และกรวย 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

- ลักษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก กรวย 

- ลักษณะของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม 

และวงรี 

ป.2  

1. จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม

และวงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

- ลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลมและวงรี 

และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช0แบบ

ของรูป 

ป.3  

1. ระบุรูปเรขาคณิตสองมติท่ีมีแกนสมมาตร

และจำนวนแกนสมมาตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

- รูปท่ีมีแกนสมมาตร 

ป.4  

1. จำแนกชนิดของมุม บอกช่ือมุม 

ส%วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ6

แสดงมุม 

2. สร0างรูปส่ีเหล่ียมมุฉากเม่ือกำหนดความยาว

ของด0าน 

 

รูปเรขาคณิต 

- ระนาบ จุด เส0นตรง รังสี ส%วนของเส0นตรง 

และสัญลักษณ6แสดงเส0นตรง รังสี ส%วนของ

เส0นตรง 

- มุม (ส%วนประกอบของมุม, การเรียกช่ือมุม, 

สัญลักษณ6แสดงมุม, ชนิดของมุม) 

- ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- การสร0างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ป.5  

1. สร0างเส0นตรงหรือส%วนของเส0นตรงให0ขนาน

กับเส0นตรงหรือส%วนของเส0นตรงท่ีกำหนดให0 

 

รูปเรขาคณิต 

- เส0นต้ังฉากและสัญลักษณ6แสดงการต้ังฉาก 

- เส0นขนานและสัญลักษณ6แสดงการขนาน 

- การสร0างเส0นขนาน 

- มุมแย0ง มุมภายใน และมุมภายนอก ท่ีอยู%บน

ข0างเดียวกันของเส0นตัดขวาง (Transversal) 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.5 (ต%อ)  

2. จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติ

ของรูป 

3. สร0างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต%างๆ เม่ือกำหนดความ

ยาวของด0านและขนาดของมุมหรือเม่ือ

กำหนดความยาวของเส0นทแยงมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

- ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม 

- การสร0างรูปส่ีเหล่ียม 

 

4. บอกลักษณะของปริซึม 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 

- ลักษณะและส%วนต%างๆของปริซึม 

ป.5  

1. จำแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติ

ของรูป 

2. สร0างรูปสามเหล่ียมเม่ือกำหนดความยาวของ

ด0านและขนาดของมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม 

- การสร0างรูปสามเหล่ียม 

- ส%วนต%าง ๆ ของวงกลม 

- การสร0างวงกลม 

 

3. บอกลักษณะต%างๆของรูปเรขาคณิตสามมิติ

ชนิดต%าง ๆ 

4. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูป

คล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 

- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 

- รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 

ม.1  

1. ใช0ความรู0ทางเรขาคณิตและเคร่ืองมือ เช%น  

วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม  

The Geometer’s Sketchpad หรือ 

โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร0างรูป

เรขาคณิต ตลอดจนนำความรู0เก่ียวกับการ

สร0างน้ีไปประยุกต6ใช0ในการแก0ปjญหาในชีวิต

จริง 

การสรMางทางเรขาคณิต 

- การสร0างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

- การสร0างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช0การสร0าง

พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

- การนำความรู0เก่ียวกับการสร0างพ้ืนฐานทาง

เรขาคณิตไปใช0ในชีวิตจริง 

 

2. เข0าใจและใช0ความรู0ทางเรขาคณิตในการ

วิเคราะห6หาความสัมพันธ6ระหว%างรูป

เรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 

มิติสัมพันธ9ของรูปเรขาคณิต 

- หน0าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

- ภาพท่ีได0จากการมองด0านหน0า ด0านข0าง

ด0านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ ท่ีประกอบข้ึน

จากลูกบาศก6 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ม.2   

1. ใช0ความรู0ทางเรขาคณิตและเคร่ืองมือ เช%น  

วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม  

The Geometer’s Sketchpad หรือ 

โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร0างรูป

เรขาคณิต ตลอดจนนำความรู0เก่ียวกับการ

สร0างน้ีไปประยุกต6ใช0ในการแก0ปjญหาในชีวิต

จริง 

 

การสรMางทางเรขาคณิต 

- การนำความรู0เก่ียวกับการสร0างทางเรขาคณิต

ไปใช0ในชีวิตจริง 

 

2. นำความรู0เก่ียวกับสมบัติของเส0นขนานและ

รูปสามเหล่ียมไปใช0ในการแก0ปjญหาทาง

คณิตศาสตร6 

 

เสMนขนาน 

- สมบัติเก่ียวกับเส0นขนานและรูปสามเหล่ียม 

 

3. เข0าใจและใช0ความรู0เก่ียวกับการแปลงทาง

เรขาคณิตในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6และ

ปjญหาในชีวิตจริง 

 

การแปลงทางเรขาคณิต 

- การเล่ือนขนาน 

- การสะท0อน 

- การหมุน 

- การนำความรู0เก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิต

ไปใช0ในการแก0ปjญหา 

 

 

4. เข0าใจและใช0สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ี

เท%ากันทุกประการในการแก0ปjญหา

คณิตศาสตร6และปjญหาในชีวิตจริง 

 

ความเทKากันทุกประการ 

- ความเท%ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 

- การนำความรู0เก่ียวกับความเท%ากันทุกประการ

ไปใช0ในการแก0ปjญหา 

 

5. เข0าใจและใช0ทฤษฎีพีทาโกรัสและบทกลับใน

การแก0ปjญหาคณิตศาสตร6และปjญหาในชีวิต

จริง 

 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

- ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 

- การนำความรู0เก่ียวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ

บทกลับไปใช0ในชีวิตจริง 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 105 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

 

ม.3  

1. เข0าใจและใช0สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ี

คล0ายกันในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6และ

ปjญหาในชีวิตจริง 

 

ความคลMาย 

- รูปสามเหล่ียมท่ีคล0ายกัน 

การนำความรู0เก่ียวกับความคล0ายไปใช0ในการ

แก0ปjญหา 

ม.3  

2. เข0าใจและใช0ความรู0เก่ียวกับอัตราส%วน

ตรีโกณมิติในการแก0ปjญหาคณิตศาสตร6และ

ปjญหาในชีวิตจริง 

อัตราสKวนตรีโกณมิติ 

- อัตราส%วนตรีโกณมิติ 

- การนำค%าอัตราส%วนตรีโกณมิติของมุม  

30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใช0ในการ

แก0ปjญหา 

 

 

3. เข0าใจและใช0ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมในการ

แก0ปjญหาคณิตศาสตร6 

 

วงกลม 

- วงกลม คอร6ดและเส0นสัมผัส 

- ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

ม.4 - - 

ม.5 - - 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 3 สถิติและความนKาจะเป\น 

มาตรฐาน ค 3.1  เขMาใจกระบวนการทางสถิติ และใชMความรูMทางสถิติในการแกMปYญหา 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.1  

1. ใช0ข0อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ

ของโจทย6ปjญหาเม่ือกำหนดรูป 1 รูป  

แทน 1 หน%วย 

การนำเสนอขMอมูล 

- การอ%านแผนภูมิรูปภาพ 

ป.2  

1. ใช0ข0อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ

ของโจทย6ปjญหาเม่ือกำหนดรูป 1 รูป 

แทน 2 หน%วย 5 หน%วยหรือ 10 หน%วย 

การนำเสนอขMอมูล 

- การอ%านแผนภูมิรูปภาพ 

ป.3  

1. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช0ข0อมูลจาก

แผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย6

ปjญหา 

2. เขียนตารางทางเดียวจากข0อมูลท่ีเปNนจำนวน

นับ และใช0ข0อมูลจากตารางทางเดียวในการ

หาคำตอบของโจทย6ปjญหา 

การเก็บรวบรวมขMอมูลและการนำเสนอขMอมูล 

- การเก็บรวบรวมข0อมูลและจำแนกข0อมูล 

- การอ%านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 

- การอ%านและการเขียนตารางทางเดียว  

(One – Way table) 

ป.4 

1. ใช0ข0อมูลจากแผนภูมิแท%ง ตารางสองทาง  

ในการหาคำตอบของโจทย6ปjญหา 

การนำเสนอขMอมูล 

- การอ%านและการเขียนแผนภูมิแท%ง  

(ไม%รวมการย%นระยะ) 

- การอ%านตารางสองทาง (two – way table) 

ป.5  

1. ใช0ข0อมูลจากกราฟเส0นในการหาคำตอบของ

โจทย6ปjญหา 

2. เขียนแผนภูมิแท%งจากข0อมูลท่ีเปNนจำนวนนับ 

การนำเสนอขMอมูล 

- การอ%านกราฟเส0น 

- การอ%านและการเขียนแผนภูมิแท%ง 

ป.6  

1. ใช0ข0อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหา

คำตอบของโจทย6ปjญหา 

 

การนำเสนอขMอมูล 

- การอ%านแผนภูมิรูปวงกลม 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ม.1  

1. เข0าใจและใช0ความรู0ทางสถิติในการนำเสนอ

ข0อมูลและแปลความหมายข0อมูล รวมท้ังนำ

สถิติไปใช0ในชีวิตจริงโดยใช0เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

สถิติ 

- การต้ังคำถามทางสถิติ 

- การเก็บรวบรวมข0อมูล 

- การนำเสนอข0อมูล 

§ แผนภูมิรูปภาพ 

§ แผนภูมิแท%ง 

§ กราฟเส0น 

§ แผนภูมิวงกลม 

- การแปลความหมายข0อมูล 

- การนำสถิติไปใช0ในชีวิตจริง 
 

ม.2  

1. เข0าใจและใช0ความรู0ทางสถิติในการนำเสนอ

ข0อมูลและวิเคราะห6ข0อมูลจากแผนภาพจุด 

แผนภาพต0น-ใบ ฮิสโทแกรม และค%ากลาง

ของข0อมูล และแปลความหมายผลลัพธ6 

รวมท้ังนำสถิติไปใช0ในชีวิตจริง โดยใช0

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

สถิติ 

- การนำเสนอและวิเคราะห6ข0อมูล 

§ แผนภูมิรูปภาพ 

§ แผนภูมิแท%ง 

§ กราฟเส0น 

§ แผนภูมิวงกลม 

- การแปลความหมายผลลัพธ6 

- การนำสถิติไปใช0ในชีวิตจริง 
 

ม.3  

1. เข0าใจและใช0ความรู0ทางสถิติในการนำเสนอ

และวิเคราะห6ข0อมูลจากแผนภาพกล%องและ

แปลความหมายผลลัพธ6รวมท้ังนำสถิติไปใช0

ในชีวิตจริงโดยใช0เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สถิติ 

- ข0อมูลและวิเคราะห6ข0อมูล  

§ แผนภาพกล%อง 

- การแปลความหมายผลลัพธ6 

- การนำสถิติไปใช0ในชีวิตจริง 
 

ม.4 - - 

ม.5 - - 

ม.6  สถิติ 

- ข0อมูล 

- ตำแหน%งท่ีของข0อมูล 
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1. เข0าใจและใช0ความรู0ทางสถิติในการนำเสนอ

ข0อมูล และแปลความหมายของค%าสถิติเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 

- ค%ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค%าเฉล่ียเลขคณิต) 

- ค%าการกระจาย (พิสัย ส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความแปรปรวน) 

- การนำเสนอข0อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

- การแปลความหมายของค%าสถิติ 
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สาระท่ี 3 สถิติและความนKาจะเป\น 

มาตรฐาน ค 3.2  เขMาใจหลักการนับเบ้ืองตMน ความนKาจะเป\น และนำไปใชM 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูMแกนกลาง 

ป.1 - - 

ป.2 - - 

ป.3 - - 

ป.4 - - 

ป.5 - - 

ป.6 - - 

ม.1 - - 

ม.2 - - 

ม.3  

1. เข0าใจเก่ียวกับการทดลองสุ%มและนำผลท่ีได0

ไปหาความน%าจะเปNนของเหตุการณ6 

ความนKาจะเป\น 

- เหตุการณ6จากการทดลองสุ%ม 

- ความน%าจะเปNน 

- การนำความรู0เก่ียวกับความน%าจะเปNนไปใช0ใน

ชีวิตจริง 

 

ม.4  

1. เข0าใจและใช0หลักการบวกและการคูณ การ

เรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู%ในการ

แก0ปjญหา 

หลักการนับเบ้ืองตMน 

- หลักการบวกและการคูณ 

- การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส0นกรณีท่ีส่ิงของ

แตกต%างกันท้ังหมด 

- การจัดหมู%กรณีท่ีส่ิงของแตกต%างกันท้ังหมด 

 

2. หาความน%าจะเปNนและนำความรู0เก่ียวกับ

ความน%าจะเปNนไปใช0 

ความนKาจะเป\น 

- การทดลองสุ%มและเหตุการณ6 

- ความน%าจะเปNนของเหตุการณ6 

 

ม.5 - - 

ม.6 - - 

 

 



 

หลักสูตรรายชั้น โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< 110 

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ< พุทธศักราช 2563 

คณะผูMจัดทำ 
 

1. นางสาวนรภัทร  อินทจักร6          ประธานกรรมการ 

2. นางอารีย6  เกียรติคุณธรรม         กรรมการ 

3. นางรำพรรณ6  ตีระสกุล             กรรมการ 

4. นางสาวสุพรรษา  ป�เมโด         กรรมการ 

5. นางเพ็ญพร  ฉิมพลี                 กรรมการ 

6. นางสาวธนัญชนก  จันทร6แดง     กรรมการ 

7. นางสาววรรณิษา  ทองนิล         กรรมการ 

8. นางสาววนิดา  สมสุข      กรรมการ 

9. นางสาวรัชฎาพร  โพธ์ิบุบผา      กรรมการ 

10. นายอิทธิกร  บุนนาค              กรรมการ 

11. นายฐาปนพงษ6  ทัศนภักด์ิ       กรรมการ 

12. นางรัชนี  ปj�นประเสริฐ          กรรมการ 

13. นายธนู  บำรุงนา                 กรรมการ 

14. นางสาวกมลทิพย6  เกตุศรี      กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


