
๔๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศำสตร์                                                        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                   เวลำ ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 
บอกจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก 

ตัวเลขไทย แสดงจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้
เครื่องหมำย = ≠ > < เรียงล ำดับจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จ ำนวน หำค่ำของตัวไม่
ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์        
 แสดงกำรบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์ปัญหำกำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ระบุจ ำนวนที่
หำยไปในแบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปที่หำยไปในแบบรูปซ้ ำของ
รูปเรขำคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สมำชิกในแต่ละชุดที่ซ้ ำมี ๒ รูป 
วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด และ
ใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน จ ำแนกรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ เมื่อก ำหนดรูป ๑ รูป 
แทน ๑ หน่วยโดยกำรจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ที่ใกล้ตัวให้แก่ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ ด้วย
กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ  กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ โดยกำร
ปฏิบัติจริงอธิบำยสรุปรำยงำน      

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ  
รอบคอบ  มีควำมรับผิดชอบ  มีวิจำรณญำณและเชื่อมั่นในตนเองและน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้  ควำมคิด 
ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์  
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ค ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
 ค ๑.๒  ป.๑/๑   
 ค ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒   
 ค ๒.๒  ป.๑/๑ 
 ค ๓.๑  ป.๑/๑   
 
รวมทั้งหมด  ๕ มำตรฐำน  ๑๐ ตัวช้ีวัด 

 
                                                                                        



๔๘ 

 

                                             ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศำสตร์                                                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒       เวลำ ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี  

บอกจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
โดยใช้เครื่องหมำย = ≠ > < เรียงล ำดับจ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จ ำนวนจำก
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง
กำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรคูณของ
จ ำนวน ๑ หลักกับจ ำนวนไม่เกิน ๒ หลัก หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้ง
ไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหำร ๑ หลัก โดยที่ผลหำรมี ๑ หลัก ทั้งหำรลงตัวและหำรไม่ลงตัว หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ 
คูณ หำรระคน ของจ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอน ของ
จ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็น
หน่วยเดียวกัน วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเมตรและเซนติเมตร พร้อมทั้งแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำกำรบวก กำรลบเกี่ยวกับควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ ำหนักเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด พร้อมทั้งแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบเกี่ยวกับ
น้ ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด วัดและเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร 
จ ำแนกและบอกลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยมและวงกลม ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำเมื่อก ำหนดรูป ๑ รูป แทน ๒ หน่วย ๕ หน่วย                        โดยกำรจัดประสบกำรณ์
หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ที่ใกล้ตัวให้แก่ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ  กำรแก้ปัญหำ 
กำรให้เหตุผล กำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์      โดยกำรปฏิบัติจริงอธิบำยกำรท ำงำนเป็นกลุ่มสรุป
รำยงำน                                                            

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ  
รอบคอบ  มีควำมรับผิดชอบ  มีวิจำรณญำณและเชื่อมั่นในตนเองและน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้  ควำมคิด 
ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์  
ตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗,  ป.๒/๘ 
ค ๒.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖ 
ค ๒.๒  ป.๒/๑  
ค ๓.๑  ป.๒/๑  

 รวม  ๔ มำตรฐำน  ๑๖ ตัวชี้วัด 
                                              



๔๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศำสตร ์    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓          เวลำ ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี  
 
 อ่ำนและเขียน ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐ เปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ บอก อ่ำน 
และเขียนเศษส่วนที่แสดงปริมำณสิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมเศษส่วนที่ก ำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนที่
ตัวเศษเท่ำกัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่ำหรือเท่ำกับตัวส่วน หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดง
กำรบวกและกำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์
แสดงกำรคูณของจ ำนวน ๑ หลักกับจ ำนวนไม่เกิน ๔ หลัก และจ ำนวน ๒ หลักกับจ ำนวน ๒ หลัก หำค่ำของ
ตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหำร ๑ หลัก และหำผลลัพธ์กำร
บวก ลบ คูณ หำรระคน และแสดงวิธีกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอน ของจ ำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หำผลบวกและแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกัน
และผลบวกไม่เกิน ๑ และหำผลลบพร้อมทั้งแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรลบของเสษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ำกัน ระบุจ ำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่ำ ๆ กัน แสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน เวลำ และระยะเวลำ เลือกใช้เครื่องมือควำมยำวที่เหมำะสม วัดและบอกควำม
ยำวของสิ่งต่ำง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและเป็น
เซนติเมตร เปรียบเทียบควำมยำวระหว่ำงเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จำก
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมำะสม วัดและบอกน้ ำหนักเป็น
กิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คำดคะเนน้ ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ ำหนักและแสดง
วิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จำก
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมำะสม วัดและเปรียบเทียบปริมำตรควำมจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
คำดคะเนปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร และแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุที่
มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขำคณิตสองมิติที่มีแกนสมมำตรและจ ำนวนแกนสมมำตร เขียน
แผนภูมิรูปภำพ และใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ เขียนตำรำงทำงเดียวจำก
ข้อมูลที่เป็นจ ำนวนนับ และใช้ข้อมูลจำกตำรำงทำงเดียวในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำศึกษำกำรคิด
ค ำนวณ  และฝึกกำรแก้ปัญหำในสำระต่อไปนี้  จ ำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐,๐๐๐  กำรอ่ำนและกำรเขียน
ตัวหนังสือ  ตัวเลขแทนจ ำนวน  ชื่อหลักค่ำของตัวเลขในแต่ละหลัก  กำรเขียนในรูปกำรกระจำย  กำร
เปรียบเทียบจ ำนวน  กำรใช้เครื่องหมำย  =  ≠ <  >  กำรเรียงล ำดับจ ำนวนนับเพิ่มทีละ๓   ทีละ ๔ ทีละ 
๒๕ และทีละ ๕๐ กำรนับลดทีละ ๓  ทีละ ๔ ทีละ ๒๕   และทีละ ๕๐ กำรบวก  กำรลบ     กำรคูณ  กำร



๕๐ 

 

หำร และโจทย์ปัญหำ  กำรบวกจ ำนวนที่มีผลบวก ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  กำรลบจ ำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐  กำรคูณจ ำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจ ำนวนไม่เกินสี่หลัก กำรคูณจ ำนวนที่มีหนึ่งสองหลักกับจ ำนวนไม่
เกินสองหลัก   กำรหำรที่มีตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหำรหนึ่งหลัก  กำรบวก  ลบ  คูณ  หำรระคน  โจทย์
ปัญหำกำรบวก  ลบ  คูณ  หำรระคน   กำรวัดควำมยำว  กำรวัดควำมยำว ควำมสูง  และระยะทำงที่มีหน่วย
มำตรฐำนเป็นเมตรเซนติเมตรและมิลลิเมตร กำรเลือกใช้เครื่องวัดและหน่วยวัดควำมยำว  ควำมสูง หรือ
ระยะทำงที่เป็นมำตรฐำน  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยกำรวัดควำมยำว  กำรเปรียบเทียบควำมยำว  ควำมสูง
หรือระยะทำง  กำรคำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและเซนติเมตร  โจทย์ปัญหำกำรบวกและกำรลบเกี่ยวกับ
ควำมยำว  ควำมสูง หรือระยะทำง  กำรชั่ง   กำรชั่งเป็นกิโลกรัม กรัม  และขีด กำรเลือกใช้เครื่องชั่งและ
หน่วยกำรชั่งที่เป็นมำตรฐำน  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยกำรชั่ง  กำรเปรียบเทียบน้ ำหนัก  กำรคำดคะเน
น้ ำหนักเป็นกิโลกรัม  กรัม  และขีด  โจทย์ปัญหำกำรบวกและกำรลบเกี่ยวกับน้ ำหนัก  กำรตวง  กำรตวงเป็น
ลิตร มิลลิลิตร  ถ้วยตวงและช้อนตวง   กำรเปรียบเทียบควำมจุ                  กำรคำดคะเนปริมำตรเป็นลิตร  
โจทย์ปัญหำกำรบวกและกำรลบเกี่ยวกับปริมำตรของสิ่งที่ตวงหรือควำมจุของภำชนะ  เงิน    บอกจ ำนวนเงิน  
กำรเขียนจ ำนวนเงินโดยใช้จุดและกำรอ่ำบันทึกรำยรับรำยจ่ำย                    โจทย์ปัญหำกำรบวกและกำร
ลบเกี่ยวกับเงิน  เวลำ  กำรบอกเวลำ   กำรเขียนบอกเวลำโดยใช้จุดและกำรอ่ำน  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
หน่วยเวลำ  บันทึกกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ระบุเวลำ  โจทย์ปัญหำ                  รูปเรขำคณิตและ
สมบัติบำงประกำรของรูปเรขำคณิต   รูปสำมเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปห้ำเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม ... กำรจ ำแนก
รูปเรขำคณิตสองมิติ  รูปที่มีแกนสมมำตร  รูปเรขำคณิตสำมมิติ  กำรจ ำแนกรูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ  
จุด ส่วนของเส้นตรง  รังสี  เส้นตรง และมุม  แบบรูปและควำมสัมพันธ์  แบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ ๓  
ทีละ ๔  ทีละ ๒๕  และทีละ ๕๐  แบบรูปของจ ำนวนที่ลดลงทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ ๒๕   และทีละ ๕๐ แบบ
รูปเรขำคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่ำง  หรือขนำด หรือสี  สองลักษณะ  สถิติและ
ควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้น   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวัน  
กำรจ ำแนก  จัดประเภท  น ำเสนอข้อมูล  กำรอ่ำน  แผนภูมิรูปภำพ  แผนภูมิแท่ง  และอภิปรำยโดยกำรจัด
ประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ที่ใกล้ตัวให้แก่ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ  ด้วยทักษะและกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ กำรให้เหตุผลประกอบ กำรตัดสินใจและสรุปผลได้อย่ำง
เหมำะสมโดยใช้กระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ โดยกำรปฏิบัติจริง อธิบำย กำรท ำงำนเป็นกลุ่มอภิปรำยสรุปผลรำยงำน                                                                                                                               

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ  
รอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณและเชื่อมั่นในตนเองและน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้  ควำมคิด 
ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์  
  
 
 



๕๑ 

 

ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                                      
ค ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖,  ป.๓/๗,  ป.๓/๘,  ป.๓/๙,  ป.๓/๑๐,  ป.๓/๑๑ 

ค ๑.๒  ป.๓/๑  
ค ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖,  ป.๓/๗,  ป.๓/๘,  ป.๓/๙, ป.๓/๑๐,  ป.๓/
๑๑,  ป.๓/๑๒,  ป.๓/๑๓    
ค ๒.๒  ป.๓/๑  
ค ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
   
รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศำสตร ์     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔                   เวลำ ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี  

                 อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับที่
มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ เปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
บอก อ่ำน และเขียนเศษส่วน จ ำนวนคละแสดงปริมำณสิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมเศษส่วน จ ำนวน
คละที่ก ำหนด เปรียบเทียบ เรียงล ำดับเศษส่วนและจ ำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
อ่ำนและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง แสดงปริมำณของสิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมทศนิยมที่
ก ำหนด เปรียบเทียบและเรียงล ำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่งจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ประมำณผลลัพธ์ของ
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงสมเหตุสมผล หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวกและกำรลบของจ ำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หำค่ำของตัวไม่
ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรคูณของจ ำนวนหลำยหลัก ๒ จ ำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหำรไม่เกิน ๒ หลัก หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ 
หำรระคน ของจ ำนวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอนของจ ำนวนนับที่มำกกว่ำ 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร้ำงโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอนของจ ำนวนนับ และ ๐ พร้อมทั้งหำค ำตอบ หำผลบวก ผล
ลบของเศษส่วนและจ ำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำกำรบวกและกำรลบเศษส่วนและจ ำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง หำผลบวก ผล
ลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง และแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ ๒ ขั้นตอนของ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ วัดและสร้ำงมุมโดยใช้โพร
แทรกเตอร์ แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
จ ำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
เมื่อก ำหนดควำมยำวของด้ำนใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง ตำรำงสองทำงในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 
         
 เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ  
รอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณและเชื่อมั่นในตนเองและน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้  ควำมคิด 
ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์  
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                                  
ค ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗,  ป.๔/๘,  ป.๔/๙,  

ป.๔/๑๐,  ป.๔/๑๑,  ป.๔/๑๒,  ป.๔/๑๓,  ป.๔/๑๔,  ป.๔/๑๕,  ป.๔/๑๖             
ค ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓     
ค ๒.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒   
ค ๓.๑  ป.๔/๑   

 
รวมทั้งหมด ๔ มำตรฐำน  ๒๒ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศำสตร ์      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕                                                                        เวลำ ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
  

 เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธี
หำค ำตอบของโจทย์ปัญหำโดยใช้บัญญัติไตรยำงศ์ หำผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหำรของเศษส่วนและจ ำนวน
คละ แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน ๒ ขั้นตอน หำผลคูณของ
ทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง หำผลหำรที่ตัวตั้งเป็นจ ำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต ำแหน่ง และตัวหำรเป็นจ ำนวนนับ ผลหำรเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม ๒ ขัน้ตอน และแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำร้อยละ
ไม่เกิน ๒ ขั้นตอน แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว น้ ำหนัก ที่มีกำรเปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและควำมจุ
ของภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำนและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้ำงเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนำน
กับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก ำหนดให้ จ ำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจำรณำจำกสมบัติของรูป สร้ำงรูป
สี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ เมื่อก ำหนดควำมยำวของด้ำนและขนำดของมุมหรือเมื่อก ำหนดควำมยำวของเส้นทแยง
มุม และบอกลักษณะของปริซึม  

ใช้ข้อมูลจำกกรำฟเส้นในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ และเขียนแผนภูมิแท่งจำกข้อมูลที่เป็น
จ ำนวนนับโดยกำรจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ท่ีใกล้ตัวให้แก่ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ ด้วยทักษะ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในกำรคิดวิเครำะห์และ
แสดงวิธีหำค ำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบได้อย่ำงเหมำะสมกำร โดยกำรปฏิบัติ
จริง  อธิบำย กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม  อภิปรำย สรุปผล  รำยงำน                           

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ  
รอบคอบ  มีควำมรับผิดชอบ  มีวิจำรณญำณและเชื่อมั่นในตนเองและน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้  ควำมคิด 
ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์  
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                           
ค ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘,  ป.๕/๙    
ค ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔   
ค ๒.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔  
ค ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด 

 



๕๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศำสตร ์     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖                   เวลำ ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี  

เปรียบเทียบ เรียงล ำดับเศษส่วนและจ ำนวนคละ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เขียนอัตรำส่วนแสดงกำร
เปรียบเทียบปริมำณ ๒ ปริมำณจำกข้อควำมหรือสถำนกำรณ์ โดยที่ปริมำณแต่ละปริมำณเป็นจ ำนวนนับ หำ
อัตรำส่วนที่เท่ำกับอัตรำส่วนที่ก ำหนดให้ หำ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ ำนวนนับไม่เกิน ๓ จ ำนวน แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำโดยใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของเศษส่วนและจ ำนวนคละ  แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเศษส่วนและจ ำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน หำ
ผลหำรของทศนิยมที่ตัวหำรและผลหำรเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำอัตรำส่วน แสดงวิธี
หำค ำตอบของโจทย์ปัญหำร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอน และแสดงวิธีคิดและหำค ำตอบของปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป 
แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉำก แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลำยเหลี่ยม และควำม
ยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม จ ำแนกรูปสำมเหลี่ยมโดยพิจำรณำจำกสมบัติของรูป สร้ำงรูปสำมเหลี่ยมเม่ือ
ก ำหนดควำมยำวของด้ำนและขนำดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขำคณิตสำมมิติชนิดต่ำง ๆ ระบุรูป
เรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบจำกรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปวงกลม
ในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ  
รอบคอบ  มีควำมรับผิดชอบ  มีวิจำรณญำณและเชื่อมั่นในตนเองและน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้  ควำมคิด 
ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์  
 
ตัวช้ีวัด  
ค ๑.๑   ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖,  ป.๖/๗,  ป.๖/๘,  ป.๖/๙,  
  ป.๖/๑๐,  ป.๖/๑๑,  ป.๖/๑๒  
ค ๑.๒   ป.๖/๑  
ค ๒.๑   ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  
ค ๒.๒   ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔   
ค ๓.๑   ป.๖/๑   
รวมทั้งหมด  ๔ มำตรฐำน  ๒๑ ตัวช้ีวัด 
 


