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คำนำ  
 
     หลักสูตรโรงเรียนวัดขะจาว พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตามมาตรา 27 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ซึ่ง
กำหนดให้สถานศึกษามีหน้าท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
    สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรโรงเรียนวัดขะจาว พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ ประกอบด้วย 
ความสำคัญ คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดรายปี คำอธิบายรายวิชา 
การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส่ือการเรียน แหล่ง
เรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรโรงเรียนวัดขะจาว พุทธศักราช 
2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ 
เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามท่ีต้องการ 

จากรายละเอียดดังกล่าวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดขะจาวได้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำ
หลักสูตรของสถานศึกษา ท่ีสนองตอบต่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรับให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบันเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
 

คณะผู้จัดทำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว 

เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดขะจาว พุทธศักราช ๒๕๖5 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
 

ด้วยโรงเรียนวัดขะจาว ได้จัดทำหลักสูตรของโรงเรียน พุทธศักราช ๒๕๖5 โดยได้ดำเนินการตาม
คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (บับปรับปรุง พ.ศ.๒๕ '๖๐) ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวมท้ัง
ประกาศ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๘ 
มกราคม ๒๕๖๓ หลักสูตรของโรงเรีนมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์  สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ได้ 

ท้ังนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 13 
พฤษภาคม ๒๕๖5 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
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ความนำ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ.1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 30/ 2561 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561 ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีคำส่ังให้
โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1–2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 และปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนวัดขะจาวจึงได้
ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และ
เป็นกรอบในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดคุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระ/
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แนวการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  ตลอดจนส่ือ/แหล่งเรียนรู้
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทาง
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบหลักสูตรแกนกลางเป็น
แนวทางท่ีชัดเจน  เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และ
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยให้สถานศึกษาเห็นผลคาดหวังท่ี
ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้
การจัดทำหลักสูตรมีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ี
กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนด 
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หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการท่ีสำคัญ ดังนี้  

๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล  

๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ  

๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้  
๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม ทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 

จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี ้

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน ตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 

๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตรม์ีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ 

ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติการศึกษาคณิตศาสตร์จึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการ
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นสำคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียน
ให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้
เทคโนโลยีการ ส่ือสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อมท่ีจะ
ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัด และเรขาคณิต 
และสถิติและความน่าจะเป็น  

• จำนวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง อัตราส่วนร้อย
ละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน การใช้จำนวนในชีวิตจริง แบบรูปความสัมพันธ์ฟังก์ชัน 
เซต ตรรกศาสตร์นิพจน์เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 
ล ดับ และอนุกรมและการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

• การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ
เงิน และเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติรูปเรขาคณิตและ
สมบัติ ของรูปเรขาคณิตการนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทาง
เรขาคณิตใน เรื่องการเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน และการนำความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไป
ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

• สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับการต้ังคำถามทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล การ      
คำนวณค่าสถิติการนำเสนอและแปลผลสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น 
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ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยใน
การตัดสินใจ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที ่1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ 
  จำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ี 

  กำหนดให้ 
สาระที ่2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และ 

  นำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง 

  รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
สาระที ่3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในท่ีนี้เน้นท่ีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจำเป็นและต้องการ
พัฒนาให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้ 

1. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา
และเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้อง 

2. การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถในการใช้รูปภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย สรุปผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

3. การเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง 

4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้งเพื่อ
นำไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 

5. การคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนจริง ความสัมพันธ์ของจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ 
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ
อสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์ และฟังก์ชันกำลัง
สอง และใช้ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ  เช่น  วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต 
ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ
และรูปเรขาคณิตสามมิติ 

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ 
ทรงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการรูป
สามเหล่ียมคล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ 
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตและนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติและนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมและนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

• มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง 
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและใช้ในชีวิตจริง 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้  
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้  
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ 
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจน การเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม  

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ 
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม  

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร    
การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
๓. มีวินัย  
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๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยู่อย่างพอเพียง  
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน  
๗. รักความเป็นไทย  
๘. มีจิตสาธารณะ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                      

  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ                

            จำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.1/1  บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆ  
แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด  อ่านและ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดง
จำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0   

จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  
- การนับทีละ 1 และทีละ 10  
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  

ตัวเลขไทยแสดงจำนวน 
- การแสดงจำนวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์

ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม  
(Part – Whole Relationship) 

- การบอกอันดับท่ี 
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และ 

การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย         

=  > < 
- การเรียงลำดับจำนวน 

ค 1.1 ป.1/2  เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 
100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย =  > <   

ค 1.1 ป.1/3  เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 
100 และ 0  ต้ังแต่ 3 ถึง 5 จำนวน  

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 
100 และ 0  

การบวก การลบ จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  
- ความหมายของการบวก  ความหมายของการลบ              

การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธ์ 
ของการบวกและการลบ    

- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ          
และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาคำตอบ 

ค 1.1 ป.1/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของ
จำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0  
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สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.2 ป.1/1  ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูป
ของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 
10 และระบุรูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้ำของรูป
เรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ี
ซ้ำมี 2 รูป  

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1  

และทีละ 10  
- แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ  
 

 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และนำไปใช้ 

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ค 2.1 ป.1/1  วัดและเปรียบเทียบความยาว
เป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  

 

ความยาว 
- การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ              

ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
ค 2.1 ป.1/2  วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็น
กิโลกรัม เป็นขีด  

น้ำหนัก 
- การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
- การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนัก 

ท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
 

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค. 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป   
                        เรขาคณิต  และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 2.2 ป.1/1  จำแนกรูปสามเหล่ียม  รูป
ส่ีเหล่ียม  วงกลม วงรี   ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก   
ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย  

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก กรวย 
- ลักษณะของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี  
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค. 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.1/1  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพใน
การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป   
1 รูปแทน 1 หน่วย  

การนำเสนอขอ้มูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                    
 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค. 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ 
                        จำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.2/1  บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆ 
แสดงส่ิงต่าง ๆ  ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ
แสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  

จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
- การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100   
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- จำนวนคู่ จำนวนค่ี  
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียน

ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 

ค 1.1 ป.2/2  เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 
1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย =   > <  

ค 1.1 ป.2/3  เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 
1,000 และ 0   ต้ังแต่ 3 ถึง 5 จำนวนจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ  

ค 1.1 ป.2/4  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์  แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 
1,000 และ 0  

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 
ไม่เกิน 1,000 และ 0 
- การบวกและการลบ  
- ความหมายของการคูณ  ความหมายของการหาร   

การหาผลคูณ การหาผลหารและเศษ  และ
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร   

- การบวก ลบ คูณ หารระคน   
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา  

พร้อมท้ังหาคำตอบ 
 
 

ค 1.1 ป.2/5  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจำนวน 1 
หลักกับจำนวนไม่เกิน  2 หลัก  
ค 1.1 ป.2/6  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน 
2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก  โดยท่ีผลหารมี  1 หลัก
ท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัว  
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.2/7  หาผลลัพธ์การบวก  ลบ คูณ หาร
ระคนของจำนวนนับ  ไม่เกิน 1,000 และ 0 

 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค. 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
(มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นพื้นฐาน 
แต่ไม่วัดผล) 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 2  

ทีละ 5 และทีละ 100 
- แบบรูปซ้ำ 

 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และนำไปใช้ 

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ค 2.1 ป.2/1  แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาท่ีมีหน่วยเด่ียวและเป็น
หน่วยเดียวกัน  

 

เวลา 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที)    
- การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที 
- การอ่านปฏิทิน   
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  

ค 2.1 ป.2/2  วัดและเปรียบเทียบความยาว 
เป็นเมตรและเซนติเมตร  

ความยาว 
- การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหวา่ง

เมตรกับเซนติเมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเมตร

และเซนติเมตร 

ค 2.1 ป.2/3  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มี
หน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร  

ค 2.1 ป.2/4  วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและกรัม   กิโลกรัมและขีด  

น้ำหนัก  
- การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
- การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง 

กิโลกรัมกับกรัม  กิโลกรัมกับขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็น

กิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด    

ค 2.1 ป.2/5  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมี
หน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด   
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.2/6  วัดและเปรียบเทียบปริมาตร
และความจุเป็นลิตร  
 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่ 

หน่วยมาตรฐาน   
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ            

ถ้วยตวง ลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา  

ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ            

ท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
 

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป  
                      เรขาคณิต  และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 2.2 ป.2/1  จำแนกและบอกลักษณะของ

รูปหลายเหล่ียมและวงกลม  
รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม และวงรี  

และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป 
 
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.2/1  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ 
ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป 
1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย  

การนำเสนอขอ้มูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                        
  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน  
                       ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.3/1 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 
100,000 และ 0 

จำนวนนับไม่เกิน 100,000  และ 0 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและ

ตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียน

ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  

ค 1.1 ป.3/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนนับไม่เกิน 100,000  จากสถานการณ์
ต่างๆ   
ค 1.1 ป.3/3  บอก อ่านและเขียนเศษส่วน
แสดงปริมาณส่ิงต่างๆ และแสดงส่ิงต่างๆ ตาม
เศษส่วนท่ีกำหนด 

เศษส่วน  
- เศษส่วนท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน 

ค 1.1 ป.3/4  เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษ
เท่ากัน โดยท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 
 
ค 1.1 ป.3/5  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 
100,000 และ 0 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 
ไม่เกิน 100,000 และ 0 
- การบวกและการลบ 
- การคูณการหารยาวและการหารส้ัน 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน  
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา         

พร้อมท้ังหาคำตอบ 
 

ค 1.1 ป.3/6 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจำนวน  1 
หลักกับจำนวนไม่เกิน 4 หลักและจำนวน  
2 หลัก กับจำนวน 2 หลัก 
ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน 4 
หลัก  ตัวหาร 1 หลัก 
ค 1.1 ป.3/8 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 
 
ค 1.1 ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา  2 ข้ันตอน ของจำนวนนับไม่เกิน  
100,000 และ 0 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.3/10 หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัว
ส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบ
ของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 

การบวก การลบเศษส่วน  
- การบวกและการลบเศษส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา 

การลบเศษส่วน  
 

ค 1.1 ป.3/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 
 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 
 

 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและนำไปใช้ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.3/1 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 

เงิน 
- การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้

จุด 
- การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน 
- การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย การแก้โจทย์

ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
ค 2.1 ป.3/2 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 

เวลา 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 
- การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค(.) 

หรือทวิภาค (:) และการอ่าน  
- การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงและนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์

ระหว่างช่ัวโมงกับนาที 
- การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา 
-    การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 

ค 2.1 ป.3/3 เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่
เหมาะสมวัดและบอก  ความยาวของส่ิงต่างๆ 
เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตร  
 

ความยาว 
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร  

เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 
- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.2 ป.3/1 ระบจุำนวนท่ีหายไปในแบบรูป
ของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 

แบบรูป 
แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.3/4 คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและ
เป็นเซนติเมตร 

- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร      
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยความยาว 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 

 
ค 2.1 ป.3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่าง
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร   
กิโลเมตรกับเมตรจากสถานการณ์ต่างๆ 
ค 2.1 ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ท่ีมีหน่วยเป็น
เซนติเมตรและมิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร  
กิโลเมตรและเมตร 
ค 2.1 ป.3/7 เลือกใช้เครื่องช่ังท่ีเหมาะสม วัด
และบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด  กิโลกรัม
และกรัม 

น้ำหนัก 
- การเลือกเครื่องช่ังท่ีเหมาะสม 
- การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก 
 

ค 2.1 ป.3/8 คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและ
เป็นขีด 

ค 2.1 ป.3/9 เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัมจาก
สถานการณ์ต่างๆ 
ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็น
กิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม 
ค 2.1 ป.3/11 เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม
วัดและเปรียบเทียบปริมาตรความจุเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
- การเลือกเครื่องตวงท่ีเหมาะสม  
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนชา ช้อนโต๊ะถ้วยตวงกับ
มิลลิลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมี
หน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 

ค 2.1 ป.3/12 คาดคะเนปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร 

ค 2.1 ป.3/13 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมี
หน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรปู 
                       เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

 
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ 

  จำนวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ค 1.1 ป.4/1 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน
นับท่ีมากกว่า 100,000 

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000  และ  0 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและ

ตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดด 

ในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน 
ในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  
- ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย  

ค 1.1 ป.4/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนนับท่ีมากกว่า 100,000 จาก
สถานการณ์ต่างๆ  

ค 1.1 ป.4/3  บอกอ่านและเขียนเศษส่วน
จำนวนคละแสดงปริมาณส่ิงต่างๆ และแสดงส่ิง

เศษส่วน  
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน  

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 2.2 ป.3/1 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมี
แกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
รูปท่ีมีแกนสมมาตร 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.3/1 เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล  
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 
- การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว 

(One-Way Table) 
 

ค 3.1 ป.3/2 เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูล
ท่ีเป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตาราง 
ทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ต่างๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละท่ีกำหนด - จำนวนคละ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน 
- เศษส่วนท่ีเท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ 

และเศษส่วนท่ีเท่ากับจำนวนนับ 
- การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 

ค 1.1 ป.4/4  เปรียบเทียบเรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

ค 1.1 ป.4/5 อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 
ตำแหน่งแสดงปริมาณของส่ิงต่างๆ  และแสดง
ส่ิงต่างๆ ตามทศนิยมท่ีกำหนด 

ทศนิยม  
- การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  

ตามปริมาณท่ีกำหนด 
- หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ

ทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยม                
ในรูปกระจาย  

- ทศนิยมท่ีเท่ากัน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 

ค 1.1 ป.4/6 เปรียบเทียบและเรียงลำดับ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งจากสถานการณ์
ต่างๆ 

ค 1.1 ป.4/7 ประมาณผลลัพธ์ของการบวก 
การลบ การคูณ การหารจากสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างสมเหตุสมผล 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 
ที่มากกว่า 100,000และ 0 
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ  

การหาร 
- การบวกและการลบ 
- การคูณและการหาร 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.4/8 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับท่ี
มากกว่า 100,000และ 0 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน  
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 

พร้อมท้ังหาคำตอบ 
 

 ค 1.1 ป.4/9 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน
หลายหลัก 2 จำนวน ท่ีมีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่
เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 
ค 1.1 ป.4/10 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของจำนวนนับ และ 0 
ค 1.1 ป.4/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา2ข้ันตอนของจำนวนนับท่ีมากกว่า 
100,000 และ 0 
ค 1.1 ป.4/12 สร้างโจทย์ปัญหา 2 ข้ันตอน
ของจำนวนนับ และ 0 พร้อมท้ังหาคำตอบ 
ค 1.1 ป.4/13 หาผลบวกผลลบของเศษส่วน
และจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง 

การบวก การลบเศษส่วน  
- การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา 
การลบเศษส่วนและจำนวนคละ ค 1.1 ป.4/14 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์

ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
ค 1.1 ป.4/15 หาผลบวก ผลลบของทศนิยม
ไม่เกิน3 ตำแหน่ง 

การบวก การลบทศนิยม 
- การบวก การลบทศนิยม  
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม 
ไม่เกิน 2 ข้ันตอน 

ค 1.1 ป.4/16 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยม
ไม่เกิน3 ตำแหน่ง 
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สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค.1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
(มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐาน แต่
ไม่วัดผล) 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจากการคูณ การหาร 
ด้วยจำนวนเดียวกัน 
 
 

 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.4/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
 

เวลา 
- การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ช่ัวโมง 

วัน สัปดาห์ เดือน ปี  
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยเวลา 
- การอ่านตารางเวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

ค 2.1 ป.4/2 วัดและสร้างมุม โดยใช้ 
โพรแทรกเตอร์ 

การวัดและสร้างมุม 
-  การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
- การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม 

ค 2.1 ป.4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ
รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป 

และพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรปู 
                       เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 2.2 ป.4/1 จำแนกชนิดของมุม บอกช่ือมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดง
มุม 

รูปเรขาคณิต 
- ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและ

สัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
- มุม 
o ส่วนประกอบของมุม 
o การเรียกช่ือมุม 
o สัญลักษณ์แสดงมุม 
o ชนิดของมุม 

- ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

 

ค 2.2 ป.4/2 สร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเมื่อ
กำหนดความยาวของด้าน 

 
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.4/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งตาราง
สองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

การนำเสนอขอ้มูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 

(ไม่รวมการย่นระยะ) 
- การอ่านตารางสองทาง (Two-Way Table) 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                              
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ 

  จำนวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.5/1 เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็น 
ตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 
1,000  ในรูปทศนิยม 

ทศนิยม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง                  

ท่ีเป็นจำนวนเต็ม  ทศนิยม  1 ตำแหน่ง  
     และ 2 ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย  

ค 1.1 ป.5/2 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 

จำนวนนับและ 0  การบวก การลบ การคูณและการ
หาร 
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 

ค 1.1 ป.5/3 หาผลบวก ผลลบของ
เศษส่วนและจำนวนคละ 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วน  
- การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ    
- การบวก  การลบเศษส่วนและจำนวนคละ  
- การคูณ  การหารของเศษส่วนและจำนวนคละ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ 

จำนวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ 

ค 1.1 ป.5/4 หาผลคูณ ผลหารของ
เศษส่วนและจำนวนคละ 
ค 1.1 ป.5/5 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  
การหารเศษส่วน 2 ข้ันตอน  

ค 1.1 ป.5/6 หาผลคูณของทศนิยมท่ีผล
คูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  

การคูณ การหารทศนิยม  
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ            

การหารทศนิยม  
- การคูณทศนิยม     
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

ค 1.1 ป.5/7 หาผลหารท่ีตัวตั้งเป็นจำนวน
นับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และ
ตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยม 
ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  
ค 1.1 ป.5/8 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  
การหารทศนิยม 2 ข้ันตอน 
ค 1.1 ป.5/9 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน  2 ขั้นตอน 

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
-  การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และนำไปใช้   
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.5/1 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวท่ีมีการ 
เปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  
 

ความยาว   
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว                  

เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร         
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  

- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้ 
เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยม 

ค 2.1 ป.5/2 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีการ 
เปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  
 

น้ำหนัก   
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก กิโลกรัมกับกรัม  

โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยใช้ความรู้        

เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยม 
ค 2.1 ป.5/3 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียม 
มุมฉาก  
 

ปริมาตรและความจุ   
- ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุ 

ของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลิตร ลิตร                   

ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ                 

ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะ 
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ค 2.1 ป.5/4 แสดงวิธีหาคำตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปของรูป
ส่ีเหล่ียม และพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน 
และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม 
- พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน 

และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป 

ของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน 
    และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
                        เรขาคณิต  และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 2.2 ป.5/1 สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้
ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีกำหนดให้ 

รูปเรขาคณิต 
-   เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก 
-   เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 
-   การสร้างเส้นขนาน 
- มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอกท่ีอยู่บนข้าง

เดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal) 
ค 2.2 ป.5/2 จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจาก
สมบัติของรูป  

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม  
- การสร้างรูปส่ีเหล่ียม ค 2.2 ป.5/3 สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อ

กำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อ
กำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม 
ค 2.2 ป.5/4 บอกลักษณะของปริซึม  รูปเรขาคณิตสามมิติ 

- ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม 
 
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.5/1 ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหา  

การนำเสนอขอ้มูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 
- การอ่านกราฟเส้น 
 
 

ค 3.1 ป.5/2 เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลท่ีเป็น 
จำนวนนับ 
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ชั้นประถมศกึษาปีที่  6                              
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ 

  จำนวน  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 

ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.6/1 เปรียบเทียบ เรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละ    จากสถานการณ์
ต่าง ๆ 

เศษส่วน  
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและ 

จำนวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
ค 1.1 ป.6/2 เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ จากข้อความ
หรือสถานการณ์ โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณ
เป็นจำนวนนับ  

อัตราส่วน 
- อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากัน และมาตราส่วน 
 

ค 1.1 ป.6/3 หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับ
อัตราส่วนท่ีกำหนดให้ 
ค 1.1 ป.6/4 หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่
เกิน 3 จำนวน  

จำนวนนับ และ 0 
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ  ตัวประกอบเฉพาะ และ

การแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

ค 1.1 ป.6/5 หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่
เกิน 3 จำนวน  
ค 1.1 ป.6/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 
ค 1.1 ป.6/7 หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ 
คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ   

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
- การบวก  การลบเศษส่วนและจำนวนคละ 

โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ                

จำนวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ 

ค 1.1 ป.6/8 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ 2 - 3 
ขั้นตอน  

ค 1.1 ป.6/9 หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหาร
และผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร  
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  

(รวมการแลกเงินต่างประเทศ) 

ค 1.1 ป.6/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม 3 ข้ันตอน  

ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาอัตราส่วน  

อัตราส่วนและร้อยละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน  
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ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.6/12 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาร้อยละ 2 - 3 ข้ันตอน  

- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 1.2 ป.6/1 แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของ
ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  

แบบรูป 
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และนำไปใช้   

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ค 2.1 ป.6/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต 
สามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วย      

ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต

สามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ค 2.1 ป.6/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ  ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ
รูปหลายเหล่ียม  

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม 
- มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม 

ค 2.1 ป.6/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ  ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ
วงกลม  
 

รูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป 

และพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป 
และพื้นท่ีของวงกลม 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
                      เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ค 2.2 ป.6/1 จำแนกรูปสามเหล่ียมโดย
พิจารณาจากสมบัติของรูป  

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม 
- การสร้างรูปสามเหล่ียม 

 
ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อกำหนด
ความยาวของด้านและขนาดของมุม  

ค 2.2 ป.6/3 บอกลักษณะของรูปเรขาคณิต
สามมิติชนิดต่าง ๆ   

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 
รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด ค 2.2 ป.6/4 ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี

ประกอบจากรูปคล่ีและระบุรูปคล่ีของรูป
เรขาคณิตสามมิติ  

 
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.6/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม
ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา   

การนำเสนอขอ้มูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ค 11101 คณิตศาสตร์        จำนวน 200 ช่ัวโมง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ค 12101 คณิตศาสตร์        จำนวน 200 ช่ัวโมง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ค 13101 คณิตศาสตร์        จำนวน 200 ช่ัวโมง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ค 14101 คณิตศาสตร์        จำนวน 160 ช่ัวโมง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ค 15101 คณิตศาสตร์        จำนวน 160 ช่ัวโมง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ค 16101 คณิตศาสตร์        จำนวน 160 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างรายวิชา 
ค 11101   คณิตศาสตร์                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                                 เวลาเรียน  200  ชั่วโมง     

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 

และ 0 
ค 1.1 ป.1/1  
ค 1.1 ป.1/2  
ค 1.1 ป.1/3 

- บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆ ได้จากการ
นับ หนึ่ง สอง สาม ส่ี ห้า หก เจ็ด 
แปด เก้า สิบ  
- จำนวน หนึ่ง สอง สาม ส่ี ห้า หก 
เจ็ด แปด เก้า สิบ เป็นจำนวนนับท่ี
เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง  
- ถ้าไม่มีส่ิงของอยู่เลยถือว่ามีจำนวน
เป็นศูนย์  
- ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ
ส่วนย่อย 
– ส่วนรวม เป็นการเขียนแสดงจำนวน
ท่ีเป็น ส่วนรวมในรูปของจำนวนสอง
จำนวนท่ีเป็นส่วนย่อย 
- ตัวเลขฮินดูอารบิก 0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 ตัวเลขไทย ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ตัวหนังสือ ศูนย์ หนึ่ง 
สอง สาม ส่ี ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ 
เป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแสดงจำนวน  
- ไม่เท่ากัน เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า 
เป็นคำท่ีใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน 
โดยอาจใช้การจับคู่กันของส่ิงของท่ีจะ 
นำมาเปรียบเทียบกัน 
 - การเรียงลำดับจำนวนจากมากไป
น้อย หรือ จากน้อยไปมาก อาจทำได้
โดยพิจารณาจำนวน ท่ีมากท่ีสุดและ
น้อยท่ีสุดก่อนแล้วนำจำนวนท่ีเหลือมา
เปรียบเทียบกัน 

20 6 

2 การบวกจำนวนสอง 
จำนวนท่ีผลบวกไม่ 

เกิน 10 

ค 1.1 ป.1/4  
ค 1.1 ป.1/5 

- จำนวนสองจำนวนรวมกัน หาจำนวน 
ท้ังหมดได้ด้วยการนับ เขียนเป็น
ประโยค สัญลักษณ์การบวกได้เช่น 1 
+ 2 = 3  
- การหาผลบวกทำได้หลายวิธีได้แก่
การวาดรูป  

16 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
- จำนวนใดบวกกับ 0 ผลบวกจะ
เท่ากับ  
จำนวนนั้น  
- จำนวนเดียวกันบวกกันและมีผลบวก
ไม่เกิน 10 ได้แก่1+1 = 2, 2+2 = 
4, 3+3 = 6, 4+4 = 8, 5+5 = 10 
- จำนวนสองจำนวนท่ีบวกกันได้ 10 
ได้แก่ 1 กับ 9, 2 กับ 8, 3 กับ 7, 4 
กับ 6, 5 กับ 5, 6 กับ 4, 7 กับ 3, 8 
กับ 2, 9 กับ 1, 10 กับ 0, 0 กับ 10 
- จำนวนสองจำนวนท่ีบวกกันและ
ผลบวก เท่ากัน อาจมีได้หลายคู่ เช่น  
4 = 0+4, 4= 4+0, 4 = 1+3, 4 = 
3+1, 4 = 2+2  
- จำนวนสองจำนวนบวกกันเมื่อสลับท่ี
กันผลบวกยังคงเท่าเดิม  
- เรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการนำ
จำนวนมารวมกันเป็นสถานการณ์การ
บวก  
- การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำ
ความ เข้าใจปัญหา วางแผน วิธีคิด 
การสร้างโจทย์ปัญหามีส่วนท่ีโจทย์
ปัญหามีส่วนท่ีโจทย์บอกและส่วนท่ี
โจทย์ถาม ซึ่งอาจใช้การ วาดภาพหา
คำตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผล 

3 การลบจำนวนสอง 
จำนวนท่ีผลบวกไม่ 
เกิน 10 

ค 1.1 ป.1/4  
ค 1.1 ป.1/5 

- การหาผลลบโดยการเอาออก 8 เอา
ออก 3 เหลือ 5 เขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์ 8 – 3 = 5 อ่านว่า แปด
ลบด้วยสามเท่ากับห้า 8 เป็นตัวตั้ง 3 
เป็นตัวลบ 5 เป็นผลลบ “ – ” 
เรียกว่า เครื่องหมายลบ และ “ = ” 
เรียกว่า เครื่องหมายเท่ากับ  
- จำนวนของส่ิงต่างๆ ท้ังหมดเมื่อเอา
ออกไป จำนวนหนึ่ง สามารถหา
จำนวนท่ีเหลือได้ด้วย การลบ  

21 6 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
- การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน
ว่า มากกว่ากันหรือ น้อยกว่ากันเท่าไร 
ทำได้ด้วย การลบ โดยจำนวนท่ี
มากกว่า เป็นตัวตั้ง จำนวนท่ีน้อยกว่า
เป็นตัวลบ  
- เมื่อรู้จำนวนท้ังหมดท่ีเป็นการรวม
ของจำนวนสองจำนวน (ส่วนรวม) 
และรู้จำนวน หนึ่งในสองจำนวน 
(ส่วนย่อย) เราสามารถหาอีกจำนวน
หนึ่งได้ด้วยการลบโดยจำนวน ท้ังหมด
เป็นตัวตั้ง  
- จำนวนใดลบด้วยศูนย์ได้ผลลบ
เท่ากับจำนวนนั้น 
- ผลบวกของสองจำนวนลบด้วย
จำนวนใด จำนวนหนึ่ง ในสองจำนวน
นั้น จะได้ผลลบ เท่ากับจำนวนท่ีเหลือ 
เช่น 2 + 5 = 7, 7 – 5 = 2 – 
สามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวก
และการลบในการหาค่าตัวไม่ทราบค่า
ในประโยคสัญลักษณ์การบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์การลบ 
- สถานการณ์ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์
การลบ 
 1. แสดงการเอาออกเพื่อหาจำนวนท่ี 
เหลือ  
2. แสดงการเปรียบเทียบเพื่อหาว่า 
มากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไร  
3. แสดงการหาจำนวนหนึ่ง เมื่อรู้อีก 
จำนวนหนึ่งและจำนวนท้ังหมด  
- การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำ
ความ เข้าใจปัญหา วางแผนวิธีคิด ซึ่ง
อาจใช้การวาดภาพหาคำตอบและ 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล 
- การสร้างโจทย์ปัญหามีส่วนท่ีโจทย์
บอกและส่วนท่ีโจทย์ถาม 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
4 จำนวนนับ 11 - 20 ค 1.1 ป.1/1  

ค 1.1 ป.1/2  
ค 1.1 ป.1/3 

- จำนวนนับ 11 ถึง 20 เป็นจำนวน
นับท่ีเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับโดยนับ
ต่อจากสิบ  
– ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ
ส่วนย่อย 
– ส่วนรวมเป็นการเขียนแสดงจำนวนท่ี
เป็นส่วนรวมในรูปของจำนวนสอง
จำนวนท่ีเป็นส่วนย่อย  
- ตัวเลขฮินดูอารบิก 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 ตัวเลขไทย 
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 
๒๐ ตัวหนังสือ สิบเอ็ด สิบสอง สิบ
สาม สิบส่ี สิบห้า สิบหก สิบเจ็ด สิบ
แปด สิบเก้า ยี่สิบ เป็นสัญลักษณ์ใช้
เขียนแสดงจำนวน  
- ไม่เท่ากัน เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า 
เป็นคำท่ีใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน 
โดยอาจใช้การจับคู่กันของส่ิงของท่ีจะ
นำมาเปรียบเทียบ 
- การเรียงลำดับจำนวนจากมากไป
น้อย หรือจากน้อยไปมากอาจทำได้
โดยพิจารณาจำนวนท่ีมากท่ีสุดและ
จำนวนท่ีน้อยท่ีสุดก่อนแล้วนำจำนวน
ท่ีเหลือเปรียบเทียบกัน 

16 5 

5 การบวก การลบ 
จำนวนนับไม่เกิน 20 

ค 1.1 ป.1/4  
ค 1.1 ป.1/5 

- การบวกจำนวนสองจำนวน สามารถ
หาผลบวกโดยใช้การนับต่อ  
- การหาผลบวกโดยใช้การนับต่อถ้านับ
ต่อจากจำนวนท่ีมากกว่าจะทำให้หา
ผลบวกได้เร็วกว่า  
- การบวกจำนวนสองจำนวนสามารถ
หาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนการหา
ผลบวกของจำนวนสองจำนวนอาจใช้
ผลบวกของจำนวนเดียวกันสองจำนวน
ช่วยในการหาผลบวก  
- การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวน 
อาจ ใช้การทำให้ครบสิบ  

20 6 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
- การบวกจำนวนสามจำนวนจะบวก
สองจำนวนใดก่อนก็ได้แล้วบวกจำนวน
ท่ีเหลือผลบวกเท่ากัน  
- ถ้ามีสองจำนวนใดท่ีบวกครบสิบ ให้
บวกสองจำนวนนั้นก่อนแล้วบวก
จำนวนท่ีเหลือ  
- สามารถหาผลลบโดยใช้การวาดรูป 
ใช้เส้นจำนวนการนับต่อโดยนับต่อจาก
ตัวลบไปถึงตัวตั้งจำนวนครั้งในการนับ
ต่อเป็นผลลบ  
- การลบจำนวนสามจำนวนสามารถนำ
ตัวตั้งลบด้วยตัวลบ 1 หรือตัวลบ 2 
ก่อนแล้วลบด้วยตัวลบท่ีเหลืออาจใช้
การนับต่อหรือเส้นจำนวนหรือ 
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
ช่วยในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์การบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์การลบ  
- การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำ
ความเข้าใจปัญหา วางแผนวิธีคิดซึ่ง
อาจใช้การวาดรูป หาคำตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล  
- การสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีท้ังส่วนท่ี
โจทย์บอกและส่วนท่ีโจทย์ถาม 

6 แผนภูมิรูปภาพ ค 3.1 ป.1/1 - รูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดง
จำนวนของส่ิงต่าง ๆ  
- ส่วนท้ายของแผนภูมิคือข้อกำหนด
ของแผนภูมิรูปภาพรูปภาพท่ีแทนส่ิง
เดียวกันต้องเป็นรูปภาพท่ีเหมือนกัน 
และมีขนาดเท่ากัน  
- รอยขีด | ใช้ในการบันทึกข้อมูลแล้ว
นำข้อมูลมาแสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพ
โดยรูปภาพ 1 รูป แทนรอยขีด 1 ขีด 

5 3 

7 การวัดน้ำหนัก ค 2.1 ป.1/2 - ส่ิงของสองส่ิงท่ีอยู่บนเครื่องช่ังสอง
แขนอย่างง่ายส่ิงใดอยู่ในระดับต่ำกว่า 
ส่ิงนั้นจะหนักกว่าหรือส่ิงใดอยู่ใน

13 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
ระดับสูงกว่าส่ิงนั้นจะเบากว่าและถ้า
ส่ิงของสองส่ิงนั้นอยู่ในระดับเดียวกัน 
ส่ิงของสองส่ิงนั้นจะหนกัเท่ากัน  
- การใช้เครื่องช่ังสปริงเมื่อช่ังส่ิงของจะ
อ่านน้ำหนักโดยดูตัวเลขท่ีเข็มช้ีก่อนช่ัง
ส่ิงของเข็มช้ีน้ำหนักอยู่ท่ีตัวเลข 0 
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 10 ขีด 
การบอกน้ำหนักของส่ิงของต่างๆ อาจ
บอกเป็นขีดหรือกิโลกรัม  
- การคาดคะเนน้ำหนักของส่ิงของต่าง 
ๆ เป็นการบอกน้ำหนักโดยไม่ใช้เครื่อง
ช่ังแต่อาจบอกน้ำหนักได้โดยเทียบกับ
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม หรือ 2 กิโลกรัม  
- การเปรียบเทียบน้ำหนักของส่ิงของ 
2 ส่ิงท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นการ
บอกว่าส่ิงใดหนักเท่ากันหนักกว่าหรือ
เบากว่ากันอยู่เท่าใด  
- การเปรียบเทียบน้ำหนักของส่ิงของ 
2 ส่ิงท่ีมีหน่วยเป็นขีดเป็นการบอก
น้ำหนักท่ีหนักกว่าเบากว่าหรือเท่ากัน 
– การแก้ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความ
เข้าใจ ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาซึ่ง
อาจใช้การวาดรูปหาคำตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

8 รูปเรขาคณิต ค 1.2 ป.1/1  
ค 2.2 ป.1/1 

- รูปสามเหล่ียมรูปส่ีเหล่ียม วงกลม 
และวงรีเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอกและกรวย เป็นรูป
เรขาคณิตสามมิติ  
- ลักษณะของรูปสามเหล่ียม มี3 ด้าน 
3 มุม รูปส่ีเหล่ียม มี4 ด้าน 4 มุม 
วงกลมและวงรไีม่ มีด้าน ไม่มีมุม  
- การเขียนรูปสามเหล่ียมรูปส่ีเหล่ียม 
วงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปและ
ใช้ส่ิงของรอบ ๆ ตัวมาเป็นแบบ แบบ
รูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ  

12 6 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
- แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูป
อื่น ๆ เป็นการเรียงรูปเรขาคณิตหรือ
รูปอื่น ๆ เป็น ชุดท่ีซ้ำไปเรื่อย ๆ โดย
ชุดท่ีซ้ำในแบบรูปอาจเกี่ยวกับรูปร่าง 
ขนาดหรือสี  
- การหารูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้ำของ
รูปเรขาคณิตและ รูปอื่น ๆ จะต้องหา
ชุดท่ีซ้ำของแบบรูปก่อน  
- การสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิต
และรูป อื่น ๆ อาจสร้างได้ 3 ลักษณะ 
คือ แบบรูปซ้ำท่ีเกี่ยวกับสีแบบรูปซ้ำท่ี
เกี่ยวกับรูปร่างและแบบรูปซ้ำท่ี
เกี่ยวกับขนาด 

9 จำนวนนับ 21 ถึง 
100 

ค 1.1 ป.1/1  
ค 1.1 ป.1/2  
ค 1.1 ป.1/3  
ค 1.2 ป.1/1 

- จำนวนนับ 21 ถึง 100 เป็นจำนวน
นับท่ีเพิ่มขึ้นทีละ 1 ตามลำดับ  
- การเขียนแสดงจำนวนสามารถเขียน
เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
หรือตัวหนังสือ  
- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป
กระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่า
ของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของจำนวน
นั้น  
- การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน 
ถ้าจำนวนหลักไม่เท่ากันจำนวนท่ีมี
จำนวนหลักมากกว่าจะมากกว่าอีก
จำนวนหนึ่งถ้าจำนวนหลักเท่ากันให้
พิจารณาเลขโดดในหลักสิบก่อนเลข
โดดในหลักสิบของจำนวนใดมากกว่า 
จำนวนนั้นจะมากกว่าถ้าเลขโดดใน 
หลักสิบเท่ากันให้พิจารณาเลขโดดใน
หลักหน่วย 
- การเรียงลำดับจำนวนจากมากไป
น้อยหรือจากน้อยไปมากอาจทำได้โดย
พิจารณาจำนวนท่ีมากท่ีสุดและน้อย
ท่ีสุดก่อนจากนั้น นำจำนวนท่ีเหลือมา
เปรียบเทียบกันแล้วนำจำนวนมาเรียง

19 7 



34 
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
ตามลำดับ  
- แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นทีละ 1 
ทีละ 10 เป็นชุดของจำนวนท่ีมี
ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องใน
ลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 
10 เช่น 10 11 12 13 14 หรือ 
10 20 30 40 50 ตามลำดับ  
- แบบรูปของจำนวนท่ีลดลงทีละ 1 ที
ละ 10 เป็นชุดของจำนวนท่ีมี
ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องใน
ลักษณะของการลดลงทีละ 1 ทีละ 
10 เช่น 30 29 28 27 26 95 
หรือ 85 75 65 55 ตามลำดับ 

10 การวัดความยาว ค 2.1 ป.1/1 - ยาวกว่าส้ันกว่า สูงกว่า เต้ียกว่า 
เท่ากัน ยาวที่สุด ส้ันท่ีสุด สูงท่ีสุด เต้ีย
ท่ีสุด เป็นคำท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ
ความยาวของส่ิงต่าง ๆ  
- การเปรียบเทียบความยาวต้องวางให้
ปลายข้างหนึ่งเสมอกันแล้วดูท่ีปลาย
อีกข้างหนึ่ง  
- เซนติเมตร เมตร เป็นหน่วย
มาตรฐานท่ีใช้บอกความยาว ความสูง
ของส่ิงต่าง ๆ  
- การเปรียบเทียบความยาวสามารถ
ทำได้โดยนำความยาวในหน่วยเดียวกัน
มาเปรียบเทียบกัน  
- การแก้โจทย์ปัญหาสามารถทำได้โดย
อ่านและทำความเข้าใจวางแผนวิธีคิด 
โดยอาจใช้การวาดภาพหาคำตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

13 5 

11 การบวกจำนวนท่ีมี 
ผลบวกไม่เกิน 100 

ค 1.1 ป.1/4 - การบวกเป็นการนับรวมจำนวนส่ิง
ต่าง ๆ ต้ังแต่สองกลุ่มข้ึนไป  
- การบวกจำนวนสองหลักเมื่อสลับท่ี
กันผลบวกยังคงเท่ากันการบวกจำนวน
ท่ีมีสองหลักใช้วิธีบวกจำนวนท่ีอยู่ใน
หลักเดียวกันเข้าด้วยกัน  

15 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
- วิธีการบวกเพื่อความรวดเร็วใช้
วิธีการนับต่อจากจำนวนท่ีมากกว่า 

12 การลบจำนวนท่ีมีตัว 
ต้ังไม่เกิน 100 

ค 1.1 ป.1/4 - สามารถหาผลลบของจำนวนสอง
จำนวนท่ีตัวตั้งมากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 
100 ได้หลายวิธี เช่น การนับต่อ การ
นับถอยหลัง การเปรียบเทียบแล้วหา
ว่าต่างกันอยู่เท่าไร การเอาออกแล้วหา
จำนวนท่ีเหลือการใช้ความสัมพันธ์ 
ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 
การตั้งลบ เป็นต้น ท้ังนี้ในการตั้งลบจะ
ลบในหลักหน่วยก่อนและต้องเขียนเลข
โดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วนำ
จำนวนท่ีอยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน 
ซึ่งตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบ หากตัวตั้ง 
น้อยกว่าตัวลบต้องกระจายจากหลัก
สิบมาหลักหน่วยก่อน  
- สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์การบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์การลบอาจใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการ ลบ
ในการแปลงประโยคสัญลักษณ์การ
บวกเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบ 
เพื่อให้หาคำตอบง่ายข้ึนหรืออาจแปลง
ประโยคสัญลักษณ์การลบเป็น 
ประโยคสัญลักษณ์การบวกเพื่อให้หา
คำตอบง่ายข้ึน 

15 6 

13 โจทย์ปัญหาการบวก 
และโจทย์ปัญหาการ 
ลบ 

ค 1.1 ป.1/5 - สถานการณ์หรือปัญหาท่ีหาคำตอบ
ได้ด้วยการบวกหรือการลบมี
หลากหลายลักษณะให้ทำความเข้าใจ 
วิเคราะห์และหาคำตอบ  
- การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำ
ความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหา 
หาคำตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 
 
 

15 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
รวมคะแนนระหว่างเรียน 70 
คะแนนทดสอบปลายป ี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
ค 12101   คณิตศาสตร์                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                 เวลาเรียน  200  ชั่วโมง     

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
1 จำนวนนับไม่เกิน 

1,000 และ 0 
ค 1.1 ป.2/1  
ค 1.1 ป.2/2  
ค 1.1 ป.2/3 

การแสดงค่าของจำนวนไม่เกินหนึ่งพนั
และศูนย์สามารถแสดงโดยการใช้
สัญลักษณ์เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ 

18 6 

2 การบวกและการลบ 
จำนวนไม่เกิน 

1,000 

ค 1.1 ป.2/4 การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวน
ให้นำจำนวนท่ีอยู่ในหลักเดียวกันมา
บวกทีละหลักโดยเริ่มบวกจากหลัก
หน่วยไปหลักสิบ ถ้าผลบวกของ
จำนวนในหลักหน่วยเป็นสองหลักต้อง
ทดจำนวนท่ีครบสิบไปรวมกับจำนวน
ในหลักสิบ การบวกจำนวนสองจำนวน
เมื่อสลับท่ีกันผลบวกยังคงเท่ากันการ
บวกจำนวนสามจำนวนใช้วิธีการ
เดียวกับการบวกจำนวนสองจำนวน 
คือบวกจำนวนท่ีอยู่ในหลักเดียวกัน 
เข้าด้วยกัน 
การหาผลลบของจำนวนสองจำนวนให้
นำจำนวนท่ีอยู่ในหลักเดียวกันมาลบ
กันโดยลบในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงลบ
ในหลักสิบการลบจำนวนท่ีมีผลลบและ
ตัวตั้งไม่เกิน 1000 ถ้าจำนวนในหลัก
หน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวน ใน
หลักหน่วยของตัวลบให้กระจายตัวตั้ง
ออกมา 1 สิบ แล้วนำมารวมกับ
จำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งผลลบมี
ความสัมพันธ์กับการบวกคือผลลบของ
จำนวนสองจำนวนใดๆ เมื่อบวกกับตัว
ลบจะเท่ากับตัวตั้ง 

30 7 

3 การวัดความยาว ค 2.1 ป.2/2  
ค 2.1 ป.2/3 

เมตร เซนติเมตร เป็นหน่วยมาตรฐาน
ท่ีใช้บอกความยาว ความสูงและ
ระยะทางและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัดความยาวสามารถทำได้หลายวิธี 
 

17 6 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
4 การช่ัง ค 2.1 ป.2/4  

ค 2.1 ป.2/5 
กิโลกรัมและขีดเป็นหน่วยมาตรฐานท่ี
ใช้บอกน้ำหนักและการแก้ปัญหาการ
ช่ังสามารถทำได้หลายวิธี 

19 6 

5 การคูณ ค 1.1 ป.2/5 การบวกจำนวนท่ีเท่ากันหลาย ๆ 
จำนวนเขียนแสดงได้ด้วยการคูณ
จำนวนสองจำนวน การคูณจำนวนสอง
จำนวนเมื่อสลับท่ีกันผลคูณยังคง
เท่ากันจำนวนใด ๆ คูณกับ 1 ได้ผล 
คูณเท่ากับจำนวนนั้นและจำนวนใด ๆ 
คูณกับศูนย์ได้ผลคูณเท่ากับศูนย์การ 
เปรียบเทียบการคูณทำได้โดยการนำ
ผลคูณของการคูณสองกลุ่มมา
เปรียบเทียบกันโดยใช้สัญลักษณ์> < 
หรือ = จำนวนสองจำนวนท่ีคูณกันเมื่อ
สลับท่ีกันแล้วผลคูณยังคงเท่าเดิม 
จำนวนใด ๆ คูณกับ 
10,20,30,…,90 สามารถหาผลคูณ
ได้โดยคูณจำนวนนับกับ 1,2,3,…,9 
ตามลำดับแล้วเติม 0 หนึ่งตัวต่อท้าย
คูณจำนวนท่ีมีหนึ่งหลักกับจำนวนท่ีมี
สองหลักทำได้โดยการคูณจำนวนใน
หลักหน่วยก่อนถ้าผลคูณในหลักหน่วย
เป็นเลขสองหลักให้ทด ไปหลักสิบโดย
วางเลขหลักหน่วยไว้ในหลัก หน่วย 
แล้วคูณหลักสิบ นำผลคูณในหลักสิบ
รวมกับตัวทดโจทย์ปัญหาการคูณท่ีมี
หนึ่งหลักกับจำนวนท่ีไม่เกินสองหลัก
จะต้องวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาคำตอบ
พร้อมท้ังตระหนักถงึความ
สมเหตุสมผลของคำตอบได้ 

23 8 

6 การหาร ค 1.1 ป.2/6 การหารท่ีตัวหารคงท่ีถ้าตัวตั้งมากขึ้น
ผลหารจะมากขึ้นและถ้าตัวตั้งน้อยลง 
ผลหารจะน้อยลงด้วยผลคูณของสอง
จำนวนใด ๆ เมื่อหารด้วยจำนวนใด
จำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นจะได้ 
ผลลัพธ์เท่ากับจำนวนท่ีเหลือการหาร

22 8 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
ลงตัว ตัวตั้ง ตัวหาร และผลหารมี
ความสัมพันธ์กัน คือ ตัวตั้ง เท่ากับ 
ตัวหารคูณผลหารบวกเศษศูนย์การ
หารไม่ลงตัว ตัวตั้ง ตัวหาร ผลหาร 
และเศษ มีความสัมพันธ์กัน คือ ตัวตั้ง 
เท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษ 

7 เวลา ค 2.1 ป.2/1 นาฬิกาเป็นเครื่องมือมาตรฐานท่ีใช้
บอกเวลา นาฬิกาท่ีมีเข็มโดยท่ัวไปมี
เข็มส้ัน เข็มยาว ตัวเลข และขีดบอก
เวลา เข็มส้ันบอกเวลา เป็นช่ัวโมง เข็ม
ยาวบอกเวลาเป็นนาที ปฏิทินเป็นส่ิงท่ี
ใช้บอก ดูวัน เดือนและปี 1 ปี มี 12 
เดือนและ 365 วัน หรือ 366 วัน 
หนึ่งเดือนมี 30 วัน หรือ 31 วัน 
สังเกตได้ จากคำลงท้ายของช่ือเดือน 
ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์มี 28 หรือ 29 
วัน 

17 6 

8 การวัดปริมาตร ค 2.1 ป.2/6 ลิตรเป็นหน่วยมาตรฐานท่ีใช้บอก
ปริมาตรหรือความจุและการแก้โจทย์
ปัญหาการตวงสามรถทำได้หลายวิธี 

20 6 

9 รูปเรขาคณิต ค 2.2 ป.2/1 รูปเรขาคณิตสองมิติสามารถบอก
ลักษณะได้ โดยพิจารณาจากจำนวน
ด้านจำนวนมุมหรือเส้นขอบของรูป 
และการเขียนรูปสามเหล่ียม รูป
ส่ีเหล่ียมรูปวงกลม รูปวงรี สามารถทำ
ได้โดยลากเส้นไปตามขอบส่ิงท่ีนำมา
เป็นแบบรูปเรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติต่างกันโดยรูป
เรขาคณิตสามมิติมีความหนาส่วนรูป
เรขาคณิตสองมิติเป็นเพียงหน้าหนึ่ง 
ของรูปเรขาคณิตศาสตร์สามมิติ 
สำหรับแบบรูปของรูปต่าง ๆ สามารถ
บอกได้หรือหาได้โดยใช้ความสัมพันธ์
ของรูปร่าง ขนาดหรือสีเป็นตัวกำหนด 

10 5 

10 การบวก ลบ คูณ 
หารระคน 

ค 1.1 ป.2/4  
ค 1.1 ป.2/7  

การตรวจคำตอบของการบวกกับการ
ลบใช้ การพิจารณาความสัมพันธ์ของ

14 6 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
ค 1.1 ป.2/8 จำนวนท่ีเกิด จากการบวกกับการลบ 

การตรวจสอบคำตอบของการคูณกับ
การหารใช้การพิจารณาความสัมพันธ์
ของจำนวนท่ีเกิดจากการคูณกับ การ
หารและในการแก้โจทย์ปัญหาของ
จำนวนนับไม่เกินหนึ่งพนัและศูนย์ต้อง
ใช้ความรู้เรื่องการบวก การลบ การ
คูณ การ หาร และกระบวนการแก้
โจทย์ปัญหา 

11 แผนภูมิรูปภาพ ค 3.1 ป.2/1 การรวบรวมและจำแนกข้อมูล 
สามารถใช้วิธีการได้อย่างหลากหลาย 
โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ เช่ือมโยงความรู้
ต่างๆ ในคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
และนำเสนอข้อมูลโดยการอ่าน การ
เขียนแผนภูมิและเลือกใช้สัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือความหมาย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค 

10 6 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 70 
คะแนนทดสอบปลายป ี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
ค 13101   คณิตศาสตร์                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                 เวลาเรียน  200  ชั่วโมง     

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
1 จำนวนนับไม่เกิน 

100,000 และ 0 
ค 1.1 ป.3/1  
ค 1.1 ป.3/2  
ค 1.2 ป.3/1 

- จำนวนนับท่ีไม่เกิน 100,000 และ 
0 สามารถเขียนและอ่านตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือและ
เขียนจำนวนในรูปการกระจายซึ่งเป็น
การเขียนตามค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลัก เปรียบเทียบจำนวนท่ีเท่ากัน
หรือไม่เท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่า
โดยใช้เครื่องหมาย =    และ
เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือ
จากมากไปน้อย 

18 6 

2 การบวกและการลบ 
จำนวนนับไม่เกิน 

100,000 และ 0 

ค 1.1 ป.3/5  
ค 1.1 ป.3/8  
ค 1.1 ป.3/9 

- การบวกและการลบจำนวน มีวิธีการ
ท่ี หลากหลายและใช้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหา
คำตอบและตรวจสอบ ความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ การหาตัวไม่ 
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การบวกและการลบ สามารถใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
มาช่วยในการหาคำตอบ การระบุ
จำนวนท่ีหายไปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นที
ละเท่าๆ กันต้องใช้การบวก การระบุ
จำนวนท่ีหายไปหรือจำนวนถัดไปใน
แบบรูปของจำนวนท่ีลดลงทีละเท่า ๆ 
กันต้องใช้การลบส่วนการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบต้อง
วิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำเพื่อหา 
คำตอบรวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

30 9 

3 เวลา ค 2.1 ป.3/1 - การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาจะ
บอกเป็นนาฬิกากับนาทีและสามารถ
บอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็นนาที ซึ่ง
นำมาเปรียบเทียบกันได้ ส่วนการเขียน
และการอ่าน เวลาสามารถใช้มหัพภาพ 

19 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
(.) และทวิภาค (:) ซึ่งนำไปใช้ในการ
อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมท่ีระบุ
เวลาได้การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเป็น
การนำเวลาในหน่วยเดียวกันมาบวก 
ลบ คูณ หารกัน 

4 รูปเรขาคณิตสองมิติ ค 2.2 ป.3/1 - รูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นรูป
สมมาตรจะมีแกนสมมาตรอยู่ซึ่งแกน
สมมาตรเป็นเส้นแบ่งรูปออกเป็นสอง
ข้างและสามารถพับรูปท้ังสองมาทับ
กันได้พอด ี

5 2 

5 การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและนำเสนอ

ข้อมูล 

ค 3.1 ป.3/1  
ค 3.1 ป.3/2 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนก
ข้อมูลมีวิธีการท่ีหลากหลายและต้องใช้
ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์
โดยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม ส่วนการ
นำเสนอข้อมูลสามารถใช้ ตารางทาง
เดียวและแผนภูมิรูปภาพได้ 

11 4 

6 เศษส่วน ค 1.1 ป.3/3  
ค 1.1 ป.3/4  
ค 1.1 ป.3/10  
ค 1.1 ป.3/11 

- เศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษและตัว
ส่วนท่ีเป็นจำนวนนับ เศษส่วน   อ่าน

ว่า เศษเอส่วนบี โดยท่ี a และ b เป็น
จำนวนนับ เรียก a ว่า ตัวเศษ และ
เรียก b ว่า ตัวส่วน เศษส่วนท่ีมีตัวเศษ
น้อยกว่าตัวส่วนหรือเท่ากับตัวส่วน 
สามารถบอกอ่านและเขียนเป็นตัวเลข
และตัวหนังสือได้ การเรียงลำดับ
เศษส่วนทำได้โดยเปรียบเทียบเศษส่วน 
ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบ เศษส่วนต้องวิเคราะห์โจทย์ 
และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

18 5 

7 การคูณ ค 1.1 ป.3/6  
ค 1.1 ป.3/9 

- การคูณจำนวนท่ีมีหนึ่งหลักกับ
จำนวนไม่เกินส่ีหลักมีวิธีที่หลากหลาย
และใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการหา คำตอบและ
ตรวจสอบคำตอบ การหาตัวไม่ ทราบ

20 7 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
ค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ 
สามารถของการคูณและการหารมา
ช่วยในการหาคำตอบส่วนการแก้โจทย์
ปัญหาการคูณต้องวิเคราะห์โจทย์และ
แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบรวมท้ัง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

8 การหาร ค 1.1 ป.3/7  
ค 1.1 ป.3/9 

- การหารท่ีมีตัวตั้งไม่เกินส่ีหลักและ
ตัวหารมีหนึ่งหลักมีวิธีการท่ี
หลากหลายและใช้ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ 
คำตอบการหาตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร
สามารถของการคูณและการหารมา
ช่วยในการหาคำตอบ ส่วนการแก้
โจทย์ปัญหาการคูณต้องวิเคราะห์โจทย์ 
และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบรวมทั้ง 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

22 7 

9 การวัดความยาว ค 2.1 ป.3/3  
ค 2.1 ป.3/4  
ค 2.1 ป.3/5  
ค 2.1 ป.3/6 

- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและ 
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร 
กิโลเมตรและเมตร ต้องเลือกใช้
เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมการ
เปรียบเทียบความยาว ความสูง และ
ระยะทางต้องนำความยาวของส่ิงต่างๆ 
ในหน่วยเดียวกันมาเปรียบเทียบกันได้ 
และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ความยาวสามารถทำได้หลายวิธีแต่ควร
เลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

12 5 

10 การวัดน้ำหนัก ค 2.1 ป.3/7  
ค 2.1 ป.3/8  
ค 2.1 ป.3/9  
ค 2.1 ป.3/10 

- การวัดน้ำหนักโดยใช้มาตรฐานจะ
บอก น้ำหนักเป็นขีด กรัม กิโลกรัม ซึ่ง
สามารถนำน้ำหนักของส่ิงต่างๆ มา
เปรียบเทียบกันได้โดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกัน
กิโลกรัมสามารถหาของน้ำหนัก ได้จาก

11 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
การเลือกใช้เครื่องช่ังท่ีเหมาะสมส่วน 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
น้ำหนัก สามารถทำได้หลายวิธีแต่ควร
เลือกวิธีการ แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

11 ปริมาตรและความจุ ค 2.1 ป.3/11  
ค 2.1 ป.3/12  
ค 2.1 ป.3/13 

- การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตร
และมิลลิลิตรจะบอกปริมาตรและ
ความจุซึ่งสามารถนำปริมาตรหรือ
ความจุในหน่วยเดียวกันมา
เปรียบเทียบกันได้และสามารถ 
คาดคะเนปริมาตรและความจุได้ส่วน
การแก ้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ปริมาตรและความจุสามารถทำได้
หลายวิธีแต่ควรเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสม 

11 5 

12 เงินและบันทึก 
รายรับรายจ่าย 

ค 2.1 ป.3/1 - เงินเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิดมี
ค่าแตกต่างกันสามารถนำมา
เปรียบเทียบและแลกเปล่ียนกันได้ การ
อ่านและเขียนบันทึก รายรับ การจ่าย 
ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน ส่วนแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินต้องวิเคราะห์ 
โจทย์และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ 
รวมถึงการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

15 5 

13 การบวก ลบ คูณ 
หารระคน 

ค 1.1 ป.3/5  
ค 1.1 ป.3/6  
ค 1.1 ป.3/7  
ค 1.1 ป.3/8  
ค 1.1 ป.3/9 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นการ 
ดำเนินการท่ีมากกว่าหนึ่งขั้นตอน และ
การแก้ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน สามารถทำได้หลายวิธีควรเลือก
วิธีแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและดำเนินการ
ตามข้ันตอนของการแก้ปัญหารวมถึง
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

8 5 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 70 
คะแนนทดสอบปลายป ี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
ค 14101   คณิตศาสตร์                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                 เวลาเรียน  160  ชั่วโมง     

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
1 จำนวนนับท่ีมากกว่า 

100,000  
ค 1.1 ป.4/1  
ค 1.1 ป.4/2 

- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน
นับ  
- หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลข
โดด  
- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป
กระจาย  
- การเปรียบเทียบจำนวนนับ 
 - การเรียงลำดับจำนวนนับ  
- การหาค่าประมาณของจำนวนนับ 

12 5 

2 การบวกการลบ
จำนวนนับท่ีมากกว่า 

100,000  

ค 1.1 ป.4/7  
ค 1.1 ป.4/8  
ค 1.1 ป.4/11  
ค 1.1 ป.4/12 

- การบวกจำนวน 2 จำนวน  
- การลบจำนวน 2 จำนวน  
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก
และการ ลบ  
- การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบ  
- โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  
- การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบ 

13 7 

3 การคูณ การหาร ค 1.1 ป.4/7  
ค 1.1 ป.4/9  
ค 1.1 ป.4/11  
ค 1.1 ป.4/12 

- การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนท่ี 
มากกว่า 4 หลัก  
- การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนท่ี 
มากกว่า 2 หลัก  
- การคูณจำนวนท่ีมีหลายหลัก 
 - การหารท่ีตัวหารมีหนึ่งหลัก  
- การหารท่ีตัวหารมีสองหลัก  
- การหารท่ีตัวหารมีสามหลัก  
- การหาค่าไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณและการหาร  
- วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย ์ปัญหา 

24 10 

4 การบวก ลบ คูณ 
หารระคน 

ค 1.1 ป.4/10  
ค 1.1 ป.4/11  

- การหาผลลัพธ์จากโจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน ท่ีเน้นลำดับ

19 8 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
ค 1.1 ป.4/12 ขั้นการจำนวนท่ีมี วงเล็บ และไม่มี

วงเล็บ 
- วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบจาก
โจทย ์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน 2 ขั้นตอน  
- สร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
หาร ระคน 2 ขั้นตอน 
 - แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉล่ีย 

5 เวลา ค 2.1 ป.4/1 - บอกระยะเวลา 
- เปรียบเทียบระยะเวลา  
- อ่านตารางเวลาได้  
- แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
ระยะเวลา 

12 5 

6 เศษส่วน ค 1.1 ป.4/3  
ค 1.1 ป.4/4  
ค 1.1 ป.4/13  
ค 1.1 ป.4/14 

- ระบุเศษส่วนแท้ เศษเกินและจำนวน
คละ  
- แสดงปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ด้วย
เศษส่วน และจำนวนคละ 
- เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน
และ จำนวนคละ  
- หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและ
จำนวนคละ 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เศษส่วน จำนวนคละและนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

23 10 

7 ทศนิยม ค 1.1 ป.4/5  
ค 1.1 ป.4/6  
ค 1.1 ป.4/15  
ค 1.1 ป.4/16 

- เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน 3 
ตำแหน่ง แสดงปริมาณของส่ิงต่าง ๆ 
รวมทั้งแสดงส่ิง ต่าง ๆ ตามทศนิยมท่ี
กำหนด  
- เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม
ไม่เกิน 3 ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง 
ๆ 
- บวกและลบทศนิยมไม่เกิน 3 
ตำแหน่ง  
- แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
การบวกและการลบของทศนิยมไม่เกิน 
3 ตำแหน่ง  

20 9 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
- แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
หรือ ปัญหาในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบวก การ ลบ 2 ขั้นตอนของ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 

8 มุม ค 2.1 ป.4/2  
ค 2.2 ป.4/1 

- บอกช่ือมุม ส่วนประกอบของมุม 
และสัญลักษณ์แทนมุม  
- วัดมุมขนาดต่าง ๆ โดยใช้ไม้โพร
แทรกเตอร์  
- จำแนกชนิดของมุม  
- สร้างมุมขนาดต่าง ๆ 

11 6 

9 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก ค 2.1 ป.4/3  
ค 2.2 ป.4/2 

- บอกชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม
มุมฉาก  
- เขียนรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยใช้ไม้โพร 
แทรกเตอร์  
- หาความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม
มุมฉาก  
- หาพื้นท่ีของรูปโดยการนับตาราง  
- หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 - แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 

19 7 

10 การนำเสนอข้อมูล ค 3.1 ป.4/1 - อ่านตารางสองทาง  
- ใช้ข้อมูลจากตารางสองทางในการหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา 
- อ่านแผนภูมิแท่ง  
- ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการหา
คำตอบ ของโจทย์ปัญหา  
- เขียนแผนภูมิแท่ง 

7 3 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 70 
คะแนนทดสอบปลายป ี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
ค 15101   คณิตศาสตร์                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                              เวลาเรียน  160  ชั่วโมง     

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
1 เศษส่วน 

 
ค 1.1 ป.5/3 
ค 1.1 ป.5/4 
ค 1.1 ป.5/5 

- การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวส่วนไม่
เท่ากันอาจทำได้โดย ทำตัวส่วนให้
เท่ากันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษ 
เศษส่วนใดท่ีมีตัวเศษมากกว่า เศษส่วน
นั้นจะมากกว่า 
 - การเปรียบเทียบจำนวนคละให้
เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคละ
ก่อน ถ้าจำนวนนับใดมากกว่า จำนวน
คละนั้นจะมากกว่า ถ้าจำนวนนับ
เท่ากัน ให้เปรียบเทียบเศษส่วน 
เศษส่วนใดมากกว่า จำนวนคละนั้นจะ
มากกว่า  
- การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวน
คละ ใช้วิธีเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่
แล้วเรียงลำดับ จากมากไปน้อยหรือ 
น้อยไปมาก เศษส่วนใดคูณกับส่วน
กลับของเศษส่วนนั้น ผลคูณจะเท่ากับ 
1  
- การหารเศษส่วนทำได้โดย นำจำนวน
ท่ีเป็น ตัวตั้ง คูณกับส่วนกลับของ
ตัวหาร  
- การหารจำนวนคละให้เขียนจำนวน
คละในรูปเศษเกินแล้วใช้วิธีการ
เดียวกันกับการหารเศษส่วน  
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารเศษส่วน 1 ขั้นตอน 
เริ่มจากทำความเข้าใจปัญหา วางแผน
แก้ปัญหา ดำเนินการ ตามแผนและ
ตรวจสอบ 
 - ข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับข้ันของการ
คำนวณท่ีมากกว่า 1 ขั้นตอน ขั้นที1่ 
คำนวณในวงเล็บ ขั้นที่ 2 คูณ หรือ 
หาร โดยคำนวณจากซ้ายไปขวา ขั้นที่ 

30 11 



49 
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
3 บวก หรือ ลบ โดยคำนวณจากซ้าย
ไปขวา 

2 ทศนิยม ค 1.1 ป.5/1  
ค 1.1 ป.5/6  
ค 1.1 ป.5/7  
ค 1.1 ป.5/8  
ค 2.1 ป.5/1  
ค 2.1 ป.5/2 

- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน 
เริ่มจากทำความเข้าใจปัญหาวางแผน
แก้ปัญหาดำเนินการตามแผนและ
ตรวจสอบ  
- จำนวนนับท่ีหาร 10 100 หรือ 
1,000 ได้ลงตัว เป็นตัวประกอบของ 
10 100 หรือ 1,000 ตามลำดับ  
- เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็น 10 100 
และ 1,000 สามารถเขียนในรูป
ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง และ 
3 ตำแหน่งตามลำดับ  
- การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม
หน่วยหรือทศนิยม 1 ตำแหน่ง หรือ 2 
ตำแหน่งให้พิจารณาเลขโดดในหลักท่ี
อยู่ติดกันทางขวาของหลักท่ีต้องการ
ประมาณถ้าน้อยกว่า 5 ให้ปัดจำนวนท่ี
อยู่ทางขวาของหลักท่ีต้องการ
ประมาณท้ังหมดท้ิง ทำให้จำนวนใน
หลักท่ีต้องการประมาณเป็นจำนวน ถ้า
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้ปัดจำนวนท่ี 
อยู่ในหลักทางขวาของหลักท่ีต้องการ 
ประมาณท้ังหมดขึ้น ทำให้จำนวนใน
หลักท่ีต้องการประมาณเพิ่มขึ้นอีก 1 
หรือ 0.1 หรือ 0.01 ตามลำดับ 
- การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ ใช้
วิธีการเดียวกันกับการคูณจำนวนนับ
กับจำนวนนับโดยอาจกระจายจำนวน
หนึ่งตามค่าประจำหลัก แล้วนำไปคูณ
กับอีกจำนวนหนึ่ง จากนั้นนำผลคูณท่ี
ได้มาบวกกันผลคูณของจำนวนนับกับ
ทศนิยม 1 ตำแหน่ง เป็นทศนิยม 1 
ตำแหน่ง ผลคูณของจำนวนนับกับ
ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็นทศนิยม 2 

40 11 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
ตำแหน่ง ผลคูณของจำนวนนับกับ
ทศนิยม 3 ตำแหน่ง เป็นทศนิยม 3 
ตำแหน่ง  
- การคูณทศนิยมกับทศนิยม ใช้วิธีการ 
เดียวกันกับการคูณจำนวนนับผลคูณท่ี
ได้เป็นทศนิยมท่ีมีจำนวนตำแหน่งของ
ทศนิยมเท่ากับผลรวมของจำนวน
ตำแหน่งของทศนิยมท่ีนำมาคูณกัน 
- การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ ใช้
วิธีการเดียวกันกับการหารจำนวนนับ 
นั่นคือ นำตัวหารไปหารตัวตั้งจากซ้าย
ไปขวาทีละหลักหาผลหารท่ีตัวตั้งเป็น
จำนวนนับและตัวหารเป็นจำนวนนับ 
ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 
- ความสัมพันธ์ระหว่างหนว่ยความยาว 
1 เซนติเมตร เท่ากับ 10 มิลลิเมตร 1 
เมตร เท่ากับ 100 เซนติเมตร 1 
กิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก 1 
กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม 1 
เมตริกตนั (ตัน) เท่ากับ 1,000 
กิโลกรัม ซึ่งสามารถใช้ความสัมพันธ์
ดังกล่าวเขียนแสดงความยาวหรือ
น้ำหนักในรูปทศนิยม 
 - การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมไม่เกิน 2 
ขั้นตอนเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหา 
วางแผนการแก้ปัญหาดำเนินการตาม
แผนและตรวจสอบ 

3 การนำเสนอข้อมูล ค 3.1 ป.5/1  
ค 3.1 ป.5/2 

- การเขียนแผนภูมิแท่งและกราฟเส้นท่ี
มีการ ย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน
เป็นการ นำเสนอข้อมูลท่ีมีค่ามากหรือ
ข้อมูลท่ีมีค่า ใกล้เคียงกันส่วนการอ่าน
ข้อมูลจากแผนภูมิ แท่งเปรียบเทียบ 
เป็นการอ่านข้อมูลสองชนิดท่ีเขียนไว้
ชิดกันเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

10 4 

4 บัญญัติไตรยางศ์ ค 1.1 ป.5/2 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารท่ี 20 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ของส่ิง 2 ส่ิง ส่ิงละ 2 จำนวน โดย
โจทย์กำหนดปริมาณของส่ิง 2 ส่ิง 
ให3้ จำนวน ซึ่งเป็นปริมาณของ ส่ิง
เดียวกัน 2 จำนวน และเป็นปริมาณ
ของอีก ส่ิงหนึ่ง 1 จำนวน อาจหา
ปริมาณของอีกส่ิงหนึ่ง อีก 1 จำนวน
ได้โดยใช้ บัญญัติไตรยางศ์  
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ เริ่มจากทำความ
เข้าใจ ปัญหา วางแผน แก้ปัญหา 
ดำเนินการตามแผนและตรวจสอบ 
- การเขียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยใช้ 
บัญญัติไตรยางศ์อาจทำได้ดังนี้บรรทัด
ท่ี1 เขียนความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณของส่ิง 2 ส่ิง ตามโจทย์
กำหนดโดยให้จำนวนของส่ิงท่ีต้องการ
หาไว้ทางขวา บรรทัดท่ี2 หาจำนวน 
ของส่ิงท่ีอยู่ทางขวาโดยให้จำนวนของ 
ส่ิงท่ีอยู่ทางซ้ายเป็น 1 หน่วย บรรทัด
ท่ี 3 หา จำนวนของส่ิงท่ีอยู่ทางขวา
ตามท่ีโจทย์ ต้องการ 

5 ร้อยละ ค 1.1 ป.5/9 - เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็น 100 
สามารถเขียน ในรูปร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์  
- ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียน
ในรูปเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็น 100 
 - การหาร้อยละของจำนวนนับ อาจ
ทำได้โดยเขียนร้อยละ ให้อยู่ในรูป
เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็น 100 แล้ว
นำไปคูณกับจำนวนนับนั้น 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเริ่มจาก 
ทำความเข้าใจปัญหา วางแผน
แก้ปัญหา ดำเนินการตามแผนและ
ตรวจสอบ  
- คำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ อาจ

20 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
หาได้โดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วน 
หรือใช้บัญญัติไตรยางศ์  
- การลดราคาเป็นร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์เป็นการบอกส่วนลดเมื่อ
เทียบกับราคาท่ีต้ังไว้ 100 บาท  
- การบอกกำไรหรือขาดทุน เป็นร้อย
ละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นการบอกผลต่าง
ระหว่างทุน 100 บาท กับราคาขาย  
- ถ้าราคาขายมากกว่าทุนการขายจะ
ได้กำไรซึง่ กำไร หาได้จากราคาขาย  
– ทุน  
- ถ้าราคาขายน้อยกว่าทุนการขายจะ
ขาดทุนซึ่งขาดทุนหาได้จากทุน  
– ราคาขาย  
- ถ้าราคาขายเท่ากับทุน เรียกว่า เท่า
ทุน 

6 เส้นขนาน ค 2.2 ป.5/1 - เส้นตรง 2 เส้นท่ีอยู่บนระนาบ
เดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อมี
ระยะห่างเท่ากันเสมอ 
- เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง 
ถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่
นั้นจะขนาน กัน  
- เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง 
ถ้าขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกัน
ได้180° แล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน  
- การสร้างเส้นขนานให้มีระยะห่าง
ตามท่ีกำหนด มีขั้นตอนดังนี้  
ขั้นที่ 1 เขียนเส้นตรง 1 เส้น  
ขั้นที่ 2 กำหนดจุด 2 จุดบนเส้นตรง 
แล้ว สร้างเส้นต้ังฉาก ท่ีจุด 2 จุดนั้น 
ให้มีระยะตามท่ีกำหนด  
ขั้นที่ 3 เขียนเส้นตรงให้ผ่านจุดปลาย
ของ เส้นต้ังฉากท้ังสองเส้นจะได้เส้น
ขนานท่ีมีระยะห่างตามท่ีกำหนด 
- การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรง

10 5 



53 
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
ท่ีกำหนดโดยให้ผ่านจุด 1 จุดท่ีไม่อยู่
บนเส้นตรงท่ีกำหนด วิธีท่ี1 สร้างให้มี
ระยะห่างเท่ากัน มีข้ันตอนดังนี้  
ขั้นที่ 1 วัดระยะห่างระหว่างจุดกับ 
เส้นตรงท่ีกำหนด  
ขั้นที่ 2 กำหนดจุด 1 จุดบนเส้นตรง 
แล้วสร้างเส้นต้ังฉากท่ีจุดนั้น ให้มี
ระยะห่างเท่ากับระยะห่างท่ีวัดได้โดย
ให้จุดปลายของเส้นต้ังฉากอยู่ข้าง
เดียวกันกับจุดท่ีกำหนด  
ขั้นที่ 3 เขียนเส้นตรงให้ผ่านจุดท่ี
กำหนดและจุดปลายของเส้นต้ังฉากท่ี
อยู่ข้างเดียวกันกับจุดท่ีกำหนดจะได้
เส้นขนานตามต้องการ วิธีท่ี2 สร้างมุม
แย้งให้มีขนาดเท่ากัน มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เขียนเส้นตรงให้ผ่านจุดท่ี 
กำหนดและตัดกับเส้นตรง ท่ีกำหนด 
ขั้นที่ 2 ให้จุดท่ีกำหนดเป็นจุดยอด มุม 
แล้วสร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากัน 
ขั้นที่ 3 เขียนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งให้
ผ่านจุดท่ีกำหนดโดยให้ทับกับแขนของ
มุม ซึ่งเป็นแขนท่ีขนานกับเส้นตรงท่ี
กำหนดจะได้เส้นขนานตามต้องการ  
วิธีท่ี 3 สร้างมุมภายในท่ีอยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกัน
ได้180° มีข้ันตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 เขียนเส้นตรงให้ผ่านจุดท่ี
กำหนดและตัดกับเส้นตรงท่ีกำหนด 
ขั้นที่ 2 ให้จุดท่ีกำหนดเป็นจุดยอดมุม 
แล้วสร้างมุมภายในท่ีอยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกัน
ได้180°  
ขั้นที่ 3 เขียนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งให้
ผ่านจุดท่ีกำหนดโดยให้ทับกับแขนของ
มุม ซึ่งเป็น แขนท่ีขนานกับเส้นตรงท่ี
กำหนดจะได้เส้นขนานตามต้องการ 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
7 รูปส่ีเหล่ียม ค 2.1 ป.5/4  

ค 2.2 ป.5/2  
ค 2.2 ป.5/3 

- รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส เป็นรูปส่ีเหล่ียมท่ีมี
มุมทุก มุมเป็นมุมฉาก  ด้านทุกด้าน
ยาวเท่ากัน ด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ 
เส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน แบ่งครึ่งซึ่งกัน
และกันและตัดกันเป็นมุมฉาก  
- รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า เป็นรูปส่ีเหล่ียมท่ีมี
มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ด้านตรงข้ามยาว
เท่ากันและขนานกัน 2 คู่ด้านท่ีอยู่
ติดกันยาวไม่เท่ากัน เส้นทแยงมุมยาว
เท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน  
- รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีมีมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก 
มุมท่ีอยู่ตรงข้ามกัน มีขนาดเท่ากัน 
ด้านทุกด้านยาวเท่ากันด้านตรงข้าม
ขนานกัน 2 คู่ เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่ง 
ซึ่งกันและกนัและตัดกันเป็นมุมฉาก 
 - รูปส่ีเหล่ียมด้านขนานเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีมีมุมท่ีอยู่ตรงข้ามกัน มี
ขนาดเท่ากันด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน
และขนานกัน 2 คู่ เส้นทแยงมุมแบ่ง
ครึ่งซึ่งกนัและกัน 
- รูปส่ีเหล่ียมคางหมูเป็นรูปส่ีเหล่ียมท่ี
มีด้าน ขนานกัน 1 คู่  
- รูปส่ีเหล่ียมรูปว่าว เป็นรูปส่ีเหล่ียมท่ี
มีมุมท่ีอยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน 1 
คู่และด้านท่ีอยู่ติดกันยาวเท่ากัน 2 คู่ 
เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมี
เส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่ง
ครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง 
 - การสร้างรูปส่ีเหล่ียม เป็นการสร้าง
ตาม ลักษณะหรือสมบัติของรูป
ส่ีเหล่ียมแต่ละชนิดซึ่งต้องอาศัยทักษะ
การวัดความยาวการใช้ โพรแทรกเตอร์
หรือวงเวียน พืน้ท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้าน
ขนาน = ความสูง × ความยาวของฐาน 
พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน = 

15 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
ความสูง × ความยาวของฐาน  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม ด้าน
ขนานอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
ตามข้ันตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจปัญหา  
ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา  
ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน  
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 

8 ปริมาตรและความจุ 
ของทรงส่ีเหล่ียมมุม 

ฉาก 

ค 2.1 ป.5/3  
ค 2.2 ป.5/4 

- ปริซึมเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติทรง
ตัน มีหน้าตัดหรือฐาน 2 หน้า อยู่บน
ระนาบท่ีขนานกันและหน้าตัดหรือฐาน
เป็นรูปหลายเหล่ียมท่ีเท่ากันทุก
ประการหน้าข้างเป็นรูปส่ีเหล่ียม ด้าน
ขนาน  
- ชนิดของปริซึม จำแนกตามรูปหลาย
เหล่ียมท่ีเป็นหน้าตัดหรือฐาน 
- ปริซึมส่ีเหล่ียมท่ีมีหน้าทุกหน้าเป็นรูป 
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก เรียกว่า ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก  
- ปริซึมส่ีเหล่ียมหรือทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉากท่ีมีหน้าทุกหน้าเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสเรียกว่า ลูกบาศก์  
- ลูกบาศก์ท่ีเป็นทรงตัน ท่ีมีความกว้าง 
ความยาวและความสูง ด้านละ 1 
หน่วย มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย 
- ลูกบาศก์ท่ีเป็นทรงตัน ท่ีมีความกว้าง 
ความยาวและความสูง ด้านละ 1 
เซนติเมตร มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 
- ลูกบาศก์ท่ีเป็นทรงตัน ท่ีมีความกว้าง 
ความยาวและความสูง ด้านละ 1 
เมตร มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร  
- ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก = 
ความ กว้าง × ความยาว × ความสูง 
หรือ ปริมาตร ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

15 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
= พื้นท่ีฐาน × ความสูง  
- การหาความจุของภาชนะทรง
ส่ีเหล่ียมมุม ฉากเป็นการหาปริมาตร
ภายในของภาชนะ นั้น 1 ลิตร เท่ากับ 
1,000 มิลลิลิตร 1 ลิตร เท่ากับ 
1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร 1 
ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1 
มิลลิลิตร 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 
1,000 ลิตร  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุ
ของภาชนะทรง ส่ีเหล่ียมมุมฉากเริ่ม
จากทำความเข้าใจ ปัญหา วางแผน
แก้ปัญหา ดำเนินการตามแผนและ
ตรวจสอบ 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 70 
คะแนนทดสอบปลายป ี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
ค 16101   คณิตศาสตร์                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                 เวลาเรียน  160  ชั่วโมง     

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ค 1.1 ป.6/4 

ค 1.1 ป.6/5 
ค 1.1 ป.6/6     

 -ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัว
ประกอบเฉพาะและการแยก ตัว
ประกอบ 
 -ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. 

19 8 

2 เศษส่วน  ค 1.1 ป.6/1 
ค 1.1 ป.6/7 
ค 1.1 ป.6/8     

 -การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้
ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
 -การบวก การลบเศษส่วนและจำนวน
คละโดยใช้ความรู้ เรื่อง ค.ร.น. 
 -การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและจำนวนคละ 
 -การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จำนวนคละ 

17 8 

3 ทศนิยม  ค 1.1 ป.6/9 
ค 1.1 ป.6/10 

- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ
ทศนิยม 
-การหารทศนิยม 
-  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ทศนิยม   
(รวมการแลกเงินต่างประเทศ) 

15 8 

4 ร้อยละและอัตราส่วน ค 1.1 ป.6/2 
ค 1.1 ป.6/3 
ค 1.1 ป.6/11 
ค 1.1 ป.6/12     

- อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากันและ 
มาตราส่วน 
-การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ
มาตราส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

20 9 

5 แบบรูป ค 1.2 ป.6/1 - การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  9 4 
6 รูปสามเหล่ียม ค 2.1 ป.6/2 

ค 2.2 ป.6/1 
ค 2.2 ป.6/2 

- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม 
- การสร้างรูปสามเหล่ียม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป
สามเหล่ียม 

20 8 

7 รูปหลายเหล่ียม ค 2.1 ป.6/2 - มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม 17 7 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
สัดส่วนคะแนน 

(70%) 
ค 2.1 ป.6/3 
 

- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป
หลายเหล่ียม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลาย
เหล่ียม 

8  วงกลม ค 2.1 ป.6/3 
ค 2.2 ป.6/1 
 

- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ
วงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 
- ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 
- การสร้างวงกลม 

20 8 

9 รูปเรขาคณิตสามมิติ ค 2.1 ป.6/1 
ค 2.2 ป.6/3 
ค 2.2 ป.6/4 

 - ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 - การแก้โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับปริมาตร
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ท่ี
ประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 - ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
พีระมิด 
- รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย 
ปริซึม พีระมิด 

13 5 

10 การนำเสนอข้อมูล ค 3.1 ป.6/1 - การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 10 5 
รวมคะแนนระหว่างเรียน 70 
คะแนนทดสอบปลายป ี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
       ในส่วนของการจัดทำคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยเขียนในลักษณะ
ความเรียงระบุองค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามธรรมชาติของวิชาเป็นการ
เขียนในภาพรวมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐานหรือผลการเรียนรู้ใน
รายวิชาเพิ่มเติม คำอธิบายรายวิชาจึงประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

-รหัสวิชา 
-ช่ือรายวิชา 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-ช้ันปี 
-จำนวนเวลาเรียน 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 11101   คณิตศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1             เวลา   200  ชั่วโมง 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        
 ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 
100 และ 0 การแสดงจำนวนไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม  การบอก
อันดับท่ี  หลัก  ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  
การเปรียบเทียบจำนวนนับ  1  ถึง  100  และ 0  โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <  การเรียงลำดับจำนวนนับ 
1 ถึง 100 และ 0 ต้ังแต่  3 ถึง 5 จำนวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก 
การหาผลลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ การ
สร้างโจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ  แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงที
ละ 1 ทีละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ  การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน  การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร  เป็นเมตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวท่ีมี
หน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบ
น้ำหนักเป็นกิโลกรัม   เป็นขีด โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การอ่านแผนภูมิ
รูปภาพ 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ  
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
 
ตัวชี้วัด 
         ค 1.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5   
 ค 1.2   ป.1/1    
 ค 2.1   ป.1/1, ป.1/2    
 ค 2.2   ป.1/1   
 ค 3.1   ป.1/1  

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ค 12101   คณิตศาสตร์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2              เวลา   200  ชั่วโมง 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข 
ไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100๐ และ 0  เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย 
= ≠ > <  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
ลบของจำนวนนับไม่เกิน 100๐ และ 0  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ
ของจำนวน ๑ หลัก กับจำนวนไม่เกิน ๒หลัก การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
หารท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก ท้ังหารลงตัว และหารไม่ลงตัว  การหาผลลัพธ์ การบวก  ลบ 
คูณ หารระคน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐๐ และ ๐ การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน  
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐๐ และ ๐  การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเวลาท่ีมีหน่วยเด่ียวและเป็น
หน่วยเดียวกัน  การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร  การแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา การบวก  การลบเกี่ยวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเมตร และเซนติเมตร   การวัดและ
เปรียบเทียบน้ำหนักกิโลกรัม  และกรัม กิโลกรัม และขีด การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การบวก  
การลบเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัม  และกรัม กิโลกรัม และขีดการวัดและเปรียบเทียบปริมาตร
และความจุเป็นลิตร การจำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป ๑ รูป  แทน ๒ หน่วย ๕  หน่วย  หรือ ๑๐ หน่วย  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง 
ทดลอง  เปรียบเทียบ บอก อ่าน เขียน แสดงวิธีทำ สรุป รายงาน  
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเอง ตามตัวช้ีวัด 
ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัด 
  ค 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8  
 ค 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6  
 ค 2.2  ป.2/1  
 ค 3.1  ป.2/1 
รวม  16  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 13101   คณิตศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3            เวลา   200  ชั่วโมง 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
         จำนวนและตัวเลข  ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 
0 เรียงลำดับจำนวนไม่เกิน  100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ หลัก  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  การ
เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน เศษส่วน การอ่าน และ
เขียน เศษส่วนแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆตามเศษส่วนท่ีกำหนด  การเปรียบเทียบเศษส่วน
ท่ีตัวเศษเท่ากันโดยท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน  การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับท่ี
มากกว่า 100,000 และ 0 การบวก  การลบ การคูณการหารยาว   และการหารส้ัน การบวก ลบ  คูณ  
หารระคน   การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาคำตอบ การบวกลบเศษส่วน การ
บวกและการลบเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน  แบบรูป  แบบรูป
ของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆกัน   เงิน  การบอกจำนวนเงิน  และการเขียนแสดงจำนวนเงิน  
แบบใช้จุด  การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน  การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ  รายจ่าย  การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน   เวลา  การบอกเวลาเป็นนาฬิกา  และนาที การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค 
(.) หรือทวิภาค (:) และการอ่าน   การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงและนาที  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างช่ัวโมงกับนาที  การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา  การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา  ความยาว  การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร และมิลลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว  การ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว   น้ำหนัก  การเลือกเครื่องช่ังท่ีเหมาะสม   การคาดคะเนน้ำหนักเป็น
กิโลกรัม   และเป็นขีด  การเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม    จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก  ปริมาตรและความจุ  การวัดและเปรียบเทียบ
ปริมาตร  ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร  การเลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม การคาดคะเนปริมาตรและความ
จุเป็นลิตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร  ความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร  ช้อนชา  ช้อนโต๊ะ  
ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร  รูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร แผนภูมิรูปภาพและ
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  การเขียนตารางทางเดียว (one-way 
table)จากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับและการใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ ท่ีใกล้ตัวให้ ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  สังเกต 
เปรียบเทียบ   วาดภาพ ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน  
 เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมั่นในตนเองตามตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, 
       ป.3/11  
 ค 1.2  ป.3/1  

ค 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, 
ป.3/11, ป.3/12, ป.3/13  

 ค 2.2  ป.3/1  
 ค 3.1  ป.3/1, ป.3/2 
รวม   28   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 14101   คณิตศาสตร์                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4         เวลา   160  ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนและตัวเลข  จำนวนนับท่ีมากกว่า 100,000 และ 0 การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงหลักและค่าประจำหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การ
เปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับจำนวน ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย   เศษส่วน  
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน เศษส่วนท่ีเท่ากัน เศษส่วน
อย่างต่ำ และเศษส่วนท่ีเท่ากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ ทศนิยม 
การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ตามปริมาณท่ีกำหนด หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมท่ีเท่ากัน การ
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม  การบวกและการลบ การคูณและการหาร จำนวนนับท่ีมากกว่า 
100,000 และ ๐  การประมาณผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร การบวก ลบ คูณ หารระคน  การแก้โจทย์
ปัญหาและการสร้างโจทย์พร้อมท้ังคำตอบ  การบวก  การลบเศษส่วน การบวก  การลบเศษส่วน และ
จำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละ  การบวก การลบ
ทศนิยม การบวก การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบทศนิยม ไม่เกิน ๒ ข้ันตอน  แบบรูป  
แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจาก  การคูณ  การหารด้วยจำนวนเดียวกัน  เวลา การบอกระยะเวลาเป็นวินาที 
นาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การ
อ่านตารางเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การวัดและการสร้างมุม การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพร
แทรกเตอร์ การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดมุม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การหาความยาวของรูป พื้นท่ี การแก้
โจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิต ระนาบ  มุม ชนิด สมบัติ และการสร้างรูปส่ีเล่ียมมุมฉาก    
การนำเสนอข้อมูล  การอ่าน และการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง 
(two-way table) 
            โดย การกำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า  ฝึกทักษะ อ่าน  เขียน เปรียบเทียบ 
โดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา  และนำเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา   
            เพื่อให้นักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตามตัวชี้วัด  ดังนี้  
 
ตัวชี้วัด 

ค 1.1  ป.4/1, ป. 4/2, ป. 4/3, ป. 4/4, ป. 4/5, ป. 4/6, ป. 4/7, ป. 4/8, ป. 4/9,  
ป. 4/10, ป.4/11, ป. 4/12, ป. 4/13, ป. 4/14, ป. 4/15, ป. 4/16  

ค 2.1  ป. 4/1, ป. 4/2, ป. 4/3   
ค 2.2  ป. 4/1, ป.4/2    
ค 3.1  ป. 4/1   

รวม 22 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 15101   คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5           เวลา   160  ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาความหมาย และฝึกให้เกิดความคล่องในการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหา รวมท้ังการ
เขียนแสดงความหมาย หรือวิธีการในเรื่องต่อไปนี้  
 ทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓  ตำแหน่ง 
ท่ีเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง และ ๒  ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย    จำนวนนับและ ๐ การ
บวก  การลบ  การคูณ  และการหาร การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีบัญญัติไตรยางศ์  เศษส่วน  การบวก  
การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ  การบวก การลบของ
เศษส่วนและจำนวนคละ การคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนเศษส่วน
และจำนวนคละ  การคูณ การหารทศนิยม  การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม  การคูณทศนิยม  การหารทศนิยม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
การอ่าน การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  ความยาว  ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้ เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยม น้ำหนัก  
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก  กิโลกรัมกับกรัม  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ำหนักโดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยม  ปริมาตรและความจุ ปริมาตรของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตร  ลิตร  ลูกบาศก์
เซนติเมตร  ลูกบาศก์เมตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  รูปเรขาคณิตสองมิติ ความยาวของรูปส่ีเหล่ียม พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้าน
ขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน รูปเรขาคณิต  เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการต้ังฉาก  
เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน  การสร้างเส้นขนาน  มุมแย้ง  มุมภายใน  และมุมภายนอก  ท่ีอยู่
บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง(Transversal) รูปเรขาคณิตสองมิติ  ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม  การ
สร้างรูปส่ีเหล่ียม  รูปเรขาคณิตสามมิติ  ลักษณะและส่วนต่าง ๆของปริซึม  การนำเสนอข้อมูล  การอ่าน
และการเขียนแผนภูมิแท่ง  การอ่านกราฟเส้น  

โดย การกำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า  ฝึกทักษะ อ่าน  เขียน เปรียบเทียบ 
โดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา  และนำเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา   

เพื่อให้นักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตามตัวชี้วัด  ดังนี้  
 
ตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9  
 ค 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
 ค 2.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
 ค 3.1  ป.5/1, ป.5/2 
รวม 19 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค 16101   คณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6              เวลา   160  ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษาความหมาย และฝึกให้เกิดความคล่องในการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหา รวมทั้งการเขียน
แสดงความหมาย หรือวิธีการในเรื่องต่อไปนี้  

เศษส่วนและจำนวนคละ เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ
โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข้อความหรือ
สถานการณ์ โดยปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ การหาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้ การ
หา  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ
และการแยกตัวประกอบเฉพาะแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน ทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
การหาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหาร  เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา การบวก  การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
อัตราส่วน ร้อยละ ๒ – ๓ ขั้นตอน แบบรูป การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีคิดและหาคำตอบ
ของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก แสดง
วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม  มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของรูปหลายเหล่ียม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม ความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปหลายเหล่ียม พื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูป
วงกลมและพื้นท่ีของวงกลม จำแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อ
กำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม  การสร้างวงกลม ส่วนต่างๆ ของวงกลม บอกลักษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจาก
รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ อ่านแผนภูมิรูปวงกลม ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา 

โดยการกำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ อ่าน เขียน เปรียบเทียบ โดย
การปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหาและนำเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา   

เพื่อให้นักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตามตัวชี้วัด  ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด 
ค 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10,  

ป.6/11, ป.6/12  
ค 1.2  ป.6/1  
ค 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
ค 2.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4  
ค 3.1 ป.6/1 

รวม  21  ตัวชี้วัด     
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
 

 การจัดการเรียนรู้   เป็นกระบวนการในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  โดยการคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
ผ่านสาระท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ 

1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
     การจัดการเรียนรู้จัดให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ 
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง  
โดยยึดหลักดังนี้ 

๑. ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด  
๒. เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   
๓. ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน  
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
๕. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง              
๖. เน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรยีนรู้ 
    การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   กระบวนการเรียนรู้ท่ีจำเป็นสำหรับผู้เรียน ดังนี้ 
1. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2. กระบวนการสร้างความรู้   
3. กระบวนการคิด  
4. กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
5. กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง   
6. กระบวนการจัดการ  
7. กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  
8. กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
      ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้  ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  โดยเลือกใช้วิธีสอนและ
เทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด  ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
     4.1 บทบาทผู้สอน 

          ในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรปรับบทบาทของตนเอง ดังนี้ 
                    4.1.1 ผู้สอนเป็นผู้จัดทำให้เกิดการเรียนรู้ กำหนดบริบทของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้
ความคิดให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นกำหนดให้ผู้เรียนเห็นปัญหาท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นว่าปัญหา
นั้นเป็นปัญหาของเขา 
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          4.1.2 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมโดยควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ 
             4.1.3 เป็นผู้ช้ีแนะไม่ใช่ช้ีนำ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน
ตามโอกาสท่ีเหมาะสม (ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนท่ีเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา) 
          4.1.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนโดยท่ัวถึงกนั
ตลอดจนรับฟังและสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้เรียน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
          4.1.5 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเกิดความเป็น
กันเองและมีความเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน คอยช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียนครูจึงควรมีความเป็นมิตร 
          4.1.6 ช่วยเช่ือมโยงความคิดเห็นของผู้เรียนและสรุปผลการเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริมและ
นำทางให้ผู้เรียนได้รู้วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
          4.1.7 การจัดเวลาสอนควรจัดให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับเวลาท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมผู้สอนต้องพยายามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมภายในเวลาท่ีเหมาะสมไม่มากหรือ
น้อยไป 

    4.2  บทบาทผู้เรียน 
                      ผู้เรียนควรมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ดังนี ้
          4.2.1 ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฎิบัติและสร้างความรู้ไปพร้อมๆกนั 
          4.2.2 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
           4.2.3 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัคร
ใจ 
           4.2.4 เรียนรู้ได้เองกล้าแสดงออก กล้าเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์รู้จักแสวงหาความรู้
จากแหล่งความรู้ต่างๆท่ีมีอยู่ด้วยตนเอง 
           4.2.5 ตัดสินปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผลเคารพกติกาทางสังคม รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
           4.2.6 มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ มีผลงานท่ีสร้างสรรค์ 
           4.2.7 วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้ 
           4.2.8 ให้ความช่วยเหลือกันและกันรู้จักรับผิดชอบงานท่ีตนเองทำอยู่และท่ีได้รับ
มอบหมาย 
           4.2.9 นำส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 
           4.2.10 มีเจตนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ รักการอ่าน กล้าซักถาม 
           4.2.11 มีการบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริงให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะท่ีต้องการวัด ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ 
ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน หรือผู้ปกครองร่วมประเมิน   

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
  ในการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค โดยให้ความสำคัญของ
คะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค เป็น 70:30 

2. กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยกำหนดเป็นระดับผลการเรียน หรือระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข  ระดับผลการเรียน 8 ระดับ และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของผลการเรียน 
เช่น การประเมินท่ียังไม่สมบูรณ์ (ร) การไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบปลายภาค (มส) เป็นต้น  

3. มีการสอนซ่อมเสริม  เพื่อการสอบแก้ตัวกรณีผู้เรียนมีระดับผลการเรียน “0” หรือ มีระดับ
คุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์และกรณีผู้เรียนมีผลการเรียน “ร” หรือ “มส”  

 
สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 

 
การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง  และปรับปรุงเลือกใช้จากส่ือ

ต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ อย่างแท้จริง ดังนี้   

1. แหล่งเรียนรู้  
   1.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด  ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ ห้องเรียน เป็นต้น 
   1.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ร้านค้า  ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  

 โบราณสถาน  โบราณวัตถุ เป็นต้น 
2. สื่อการเรียนรู้ 
   2.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หนังสือแบบฝึกทักษะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วารสารคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
   2.2 ส่ือวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ บัตรโจทย์ปัญหา บัตรรูปภาพ  บัตรประโยคสัญลักษณ์ รูปทรง

เรขาคณิตชนิดต่าง ๆ  เป็นต้น 
   2.3 ใบกิจกรรม  ใบความรู้   ใบงาน 
   2.4 ส่ือเทคโนโลยี ได้แก่  อินเตอร์เน็ต  โซเชียลมีเดีย  เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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การแจกแจงของความน่าจะเป็น (probability distribution)  

การอธิบายลักษณะของตัวแปรสุ่มโดยการแสดงค่าท่ีเป็นไปได้ และความน่าจะเป็นของการเกิดค่าต่าง 
ๆ ของตัวแปรสุ่มนั้น 

การประมาณ  (approximation) 
การประมาณเป็นการหาค่าซึ่งไม่ใช่ค่าท่ีแท้จริง  แต่เป็นการหาค่าท่ีมีความละเอียดเพียงพอท่ีจะ

นำไปใช้  เช่น  ประมาณ 25.20  เป็น 25 หรือประมาณ 178 เป็น 180 หรือประมาณ 18.45 เป็น 20 
เพื่อสะดวกในการคำนวณ  ค่าท่ีได้จากการประมาณ เรียกว่า  ค่าประมาณ 

การประมาณค่า  (estimation) 
การประมาณค่าเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์โดยประมาณ  ด้วยการประมาณแต่ละจำนวนท่ีเกี่ยวข้อง

ก่อนแล้วจึงนำมาคำนวณหาผลลัพธ์  การประมาณแต่ละจำนวนท่ีจะนำมาคำนวณอาจใช้หลักการปัดเศษ
หรือไม่ใช้ก็ได้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) 
การแปลงทางเรขาคณิตในท่ีนี้เน้นท้ังการแปลงท่ีทำให้ได้ภาพท่ีเกิดจากการแปลงมีขนาดและรูปร่าง

เหมือนกับรูปต้นแบบ  ซึ่งเป็นผลจากการเล่ือนขนาน (translation)  การสะท้อน (reflection)  และการ
หมุน (rotation) รวมท้ังการแปลงท่ีทำให้ได้ภาพท่ีเกิดจากการแปลงมีรูปร่างคล้ายกับรูปต้นแบบ แต่มีขนาด
แตกต่างจากรูปต้นแบบ ซึ่งเป็นผลมาจากการย่อ/ขยาย (dilation) 

การสืบเสาะ การสำรวจ และการสร้างข้อความคาดการณ์เก่ียวกับสมบัติทางเรขาคณิต 
การสืบเสาะ  การสำรวจ  และการสร้างข้อความคาดการณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง  ในท่ีนี้ใช้สมบัติทางเรขาคณิตเป็นส่ือในการเรียนรู้  ผู้สอนควร
กำหนดกิจกรรมทางเรขาคณิตท่ีผู้เรียนสามารถใช้ความรู้พื้นฐานเดิมท่ีเคยเรียนมาเป็นฐานในการต่อยอด
ความรู้  ด้วยการสืบเสาะ สำรวจ  สังเกตหาแบบรูป  และสร้างข้อความคาดการณ์ท่ีอาจเป็นไปได้  อย่างไรก็
ตามผู้สอนต้องให้ผู้เรียนตรวจสอบว่าข้อความคาดการณ์นั้นถูกต้องหรือไม่ โดยอาจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ว่าข้อความคาดการณ์นั้นสอดคล้องกับสมบัติทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม่ ในการ
ประเมินผลสามารถพิจารณาได้จากการทำกิจกรรมของผู้เรียน 

การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เป็นการแสดงแนวคิด วิธีการ หรือขั้นตอนของการหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา โดยอาจใช้การวาดภาพประกอบ เขียนเป็นข้อความด้วยภาษาง่ายๆ หรืออาจเขียน
แสดงวิธีทำอย่างเป็นขั้นตอน 
 
 
 

อภิธานศพัท์ 
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การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นการหาคำตอบของโจทย์การบวก ลบ คูณ หาร
ท่ีมีเครื่องหมาย  +  -  ×  ÷  มากกว่าหนึ่งเครื่องหมายท่ีแตกต่างกัน เช่น 
 (4 + 7) – 3  =   
 (18 ÷ 2) + 9  =  
 (4 × 25) – (3 × 20) =  
 ตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่เป็นโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 (4 + 7) + 3  =         เป็นโจทย์การบวก 2 ขั้นตอน  
 (4 × 15) × (5 × 20) =           เป็นโจทย์การคูณ 3 ขั้นตอน 

การให้เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในท่ีนี้เป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ ของรูป

เรขาคณิตและความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต มาให้เหตุผลหรืออธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาทาง
เรขาคณิต 

ข้อมูล (data) 
ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือส่ิงท่ียอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องท่ีสนใจ ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม   

อาจเป็นได้ท้ังข้อความและตัวเลข 

ความรู้สึกเชิงจำนวน (number sense) 
ความรู้สึกเชิงจำนวนเป็นสามัญสำนึกและความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนท่ีอาจพิจารณาในด้านต่าง ๆ 

เช่น 
• เข้าใจความหมายของจำนวนท่ีใช้บอกปริมาณ (เช่น ดินสอ 5 แท่ง) และใช้บอกอันดับท่ี (เช่น เต้วิ่ง

เข้าเส้นชัยเป็นคนท่ี 5) 
• เข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจำนวนใด ๆ กับจำนวนอื่น ๆ เช่น 8 มากกว่า 7 อยู่ 1     

แต่น้อยกว่า 10 อยู่ 2 
• เข้าใจเกี่ยวกับขนาดหรือค่าของจำนวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอื่น เช่น 8 มีค่า

ใกล้เคียงกับ 4 แต่ 8 มีค่าน้อยกว่า 100 มาก 
• เข้าใจผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวน เช่น ผลบวกของ 65 + 42 ควรมากกว่า 

100 เพราะว่า 65 > 60   42 > 40 และ 60 + 40 = 100 
• ใช้เกณฑ์จากประสบการณ์ในการเทียบเคียงเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของจำนวน เช่น   

การรายงานว่า ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 คนหนึ่งสูง 250 เซนติเมตรนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ 

ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม (part – whole relationship)  
          ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจำนวน เป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปของจำนวน 2 
จำนวนขึ้นไป โดยท่ีผลบวกของจำนวนเหล่านั้นเท่ากับจำนวนเดิม เช่น 8 อาจเขียนเป็น 2 กับ 6 หรือ 3 
กับ 5 หรือ 0 กับ 8 หรือ 1 กับ 2 กับ 5 ซึ่งอาจเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
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จำนวน (number)  

จำนวนเป็นคำท่ีไม่มีคำจำกัดความ (คำอนิยาม)  จำนวนแสดงถึงปริมาณของส่ิงต่างๆ  จำนวนมี
หลายชนิด เช่น จำนวนนับ จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม  

จำนวนที่หายไปหรือรูปที่หายไป  
  จำนวนท่ีหายไปหรือรูปท่ีหายไปเป็นจำนวนหรือรูปท่ีเมื่อนำมาเติมส่วนท่ีว่างในแบบรูป แล้วทำให้   

ความสัมพันธ์ในแบบรูปนั้นไม่เปล่ียนแปลง  
เช่น 
1     3     5     7     9     .......              จำนวนท่ีหายไปคือ 11 

    ∆      ∆  ........    ∆       รูปท่ีหายไปคือ   

ตัวไม่ทราบค่า 
ตัวไม่ทราบค่าเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนจำนวนท่ียังไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  ซึ่งตัวไม่ทราบค่า

จะอยู่ส่วนใดของประโยคสัญลักษณ์ก็ได้   ในระดับประถมศึกษา การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าอาจหาได้โดยใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ หรือการคูณและการหาร เช่น 

  +  333  =  999             18  ×  ก  =  54 

120  =  A  ÷  9   789  -  156  =   

ตัวเลข (numeral) 
ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้แสดงจำนวน      
ตัวอย่าง 

เขียนตัวเลข แสดงจำนวนมังคุดได้หลายแบบ  เช่น 
ตัวเลขไทย : 7 
ตัวเลขฮินดูอารบิก : 7 
ตัวเลขโรมัน : VII 
ตัวเลขท้ังหมดแสดงจำนวนเดียวกัน แม้ว่าสัญลักษณ์ท่ีใช้จะแตกต่างกัน                  
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ตารางทางเดียว (one-way table) 
ตารางทางเดียวเป็นตารางท่ีมีการจำแนกรายการตามหัวเรื่องเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น  เช่น   

จำนวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึง่จำแนกตามช้ันปี 
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึง่จำแนกตามช้ันปี 

ช้ัน จำนวน(คน)  
ประถมศึกษาปีท่ี 1  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

65 
70 
69 
62 
72 
60 

รวม 398 
 
ตารางสองทาง (two-way table) 

ตารางสองทางเป็นตารางท่ีมีการจำแนกรายการตามหัวเรื่องสองลักษณะ เช่น  จำนวนนักเรียนของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งจำแนกตามช้ัน และเพศ 

จำนวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึง่จำแนกตามช้ันปี และเพศ  

 

 

 

 

 

 

ช้ันป ี
เพศ 

รวม (คน) 
 ชาย(คน)  หญิง (คน) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

38 
33 
32 
28 
32 
25 

27 
37 
37 
34 
40 
35 

65 
70 
69 
62 
72 
60 

รวม 188 210 398 
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แถวลำดับ (array) 
แถวลำดับเป็นการจัดเรียงจำนวนหรือส่ิงต่าง ๆ ในรูปแถวและสดมภ์  อาจใช้แถวลำดับเพื่ออธิบาย

เกี่ยวกับการคูณและการหาร เช่น 
 
 
  
 
 
 

ทศนิยมซ้ำ 
ทศนิยมซ้ำเป็นจำนวนท่ีมีตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขท่ีอยู่หลังจุดทศนิยมซ้ำกันไปเรื่อย ๆ  ไม่มีท่ี

ส้ินสุด เช่น  0.3333…     0.41666...     23.02181818...     0.243243243…      
สำหรับทศนิยม เช่น 0.25  ถือว่าเป็นทศนิยมซ้ำเช่นเดียวกัน เรียกว่า ทศนิยมซ้ำศูนย์ เพราะ 0.25 = 
0.25000... 
ในการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมซ้ำ อาจเขียนได้โดยการเติม • ไว้เหนือตัวเลขท่ีซ้ำกัน เช่น 

0.3333…        เขียนเป็น      อ่านว่า  ศูนย์จุดสาม  สามซ้ำ 
0.41666...   เขียนเป็น      อ่านว่า  ศูนย์จุดส่ีหนึ่งหก  หกซ้ำ 

หรือเติม • ไว้เหนือกลุ่มตัวเลขท่ีซ้ำกัน ในตำแหน่งแรกและตำแหน่งสุดท้าย เช่น 
23.02181818...   เขียนเป็น      อ่านว่า  ยี่สิบสามจุดศูนย์สองหนึ่งแปด หนึ่งแปดซ้ำ 
0.243243243…   เขียนเป็น          อ่านว่า  ศูนย์จุดสองส่ีสาม สองส่ีสามซ้ำ 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ  เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การแก้ปัญหา      
 การแก้ปัญหา เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตนเอง 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดท่ีหลากหลาย รู้จักประยุกต์และปรับเปล่ียน
วิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหา  มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อ
ท้อ รวมถึงมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ กา ร
แก้ปัญหายังเป็นทักษะพื้นฐานท่ีผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล ควรใช้สถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีกระตุ้น ดึงดูดความสนใจ 
ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา และยุทธวิธีแก้ปัญหาท่ี
หลากหลาย 

การส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 การส่ือสาร เป็นวิธีการแลกเปล่ียนความคิดและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล ผ่านช่องทางการ
ส่ือสารต่างๆ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเกต และการแสดงท่าทาง 

 

การคูณ 

๒ × ๕ = ๑๐ 

๕ × ๒ = ๑๐ 

การหาร 

๑๐ ÷ ๒ = ๕ 

๑๐ ÷ ๕ = ๒ 
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การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีนอกจากนำเสนอผ่านช่องทางการ
ส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเกตและการแสดงท่าทางตามปกติแล้ว ยังเป็นการส่ือสาร
ท่ีมีลักษณะพิเศษ โดยมีการใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟังก์ชัน หรือแบบจำลอง 
เป็นต้น มาช่วยในการส่ือความหมายด้วย 

การส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการคิดของตนให้
ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือการเขียนเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและจดจำได้นาน
มากขึ้น 

การเช่ือมโยง   
 การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการคิด วิเคราะห์ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการนำความรู้ เนื้อหา และหลักการทางคณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็น
ผลระหว่างความรู้และทักษะและกระบวนการท่ีมีในเนื้อหาคณิตศาสตร์กับงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การ
แก้ปัญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น 
 การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นการนำความรู้และทักษะและกระบวนการต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีและกะทัดรัด
ขึ้น ทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความหมายสำหรับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ เป็นการนำความรู้ ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อหาและความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์  
ดาราศาสตร์ พันธุกรรมศาสตร์ จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์น่าสนใจ  
มีความหมาย และผู้เรียนมองเห็นความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ 

การท่ีผู้เรียนเห็นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหา
ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซึ้งและมีความคงทนในการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์มี
คุณค่า น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 

การให้เหตุผล 
 การให้เหตุผล เป็นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ แจกแจง
ความสัมพันธ์ หรือการเช่ือมโยง เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่ 
 การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีผู้เรียนจะ
นำไปใช้พัฒนาตนเองในการเรียนรู้ส่ิงใหม่  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิต 
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การคิดสร้างสรรค์ 
 การคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดท่ีอาศัยความรู้พื้นฐาน จินตนาการและวิจารณญาณ ในการ
พัฒนาหรือคิดค้นองค์ความรู้ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
ความคิดสร้างสรรค์มีหลายระดับ ต้ังแต่ระดับพื้นฐานท่ีสูงกว่าความคิดพื้น ๆ เพียงเล็กน้อย ไปจนกระท่ัง
เป็นความคิดท่ีอยู่ในระดับสูงมาก  

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มีกระบวนการคิด 
จินตนาการในการประยุกต์ ท่ีจะนำไปสู่การคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่และมีคุณค่าท่ีคนส่วนใหญ่คาดคิด 
ไม่ถึงหรือมองข้าม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ อยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้า
และทดลองส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

แบบรูป (pattern) 

แบบรูปเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสำคัญร่วมกันของชุดของจำนวน รูปเรขาคณิต หรืออื่นๆ   
ตัวอย่าง    (1)    1     3     5     7     9     11          

                  (2)                                                 

                  (3) 

รูปเรขาคณิต  (geometric figure)   
รูปเรขาคณิตเป็นรูปท่ีประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง 

▪ ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  เช่น  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสี 
▪ ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสองมิติ  เช่น  วงกลม  รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม 
▪ ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น  ทรงกลม  ลูกบาศก์  ปริซึม  พีระมิด 

เลขโดด (digit) 
เลขโดดเป็นสัญลักษณ์พื้นฐานท่ีใช้เขียนตัวเลขแสดงจำนวน   จำนวนท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันเป็นระบบ

ฐานสิบ ในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใด ๆ ใน ระบบฐานสิบ ใช้เลขโดดสิบตัว  
เลขโดดท่ีใช้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  และ 9    
เลขโดดท่ีใช้เขียนตัวเลขไทย ได้แก่ 0, 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7,  8 และ 9 

สันตรง (straightedge) 
สันตรงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเขียนเส้นในแนวตรง  เช่น  ใช้เขียนส่วนของเส้นตรง

และรังสี  ปกติบนสันตรงจะไม่มีขีดสเกลสำหรับการวัดระยะกำกับไว้  อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอน
อนุโลมให้ใช้ไม้บรรทัดแทนสันตรงได้โดยถือเสมือนว่าไม่มีขีดสเกลสำหรับการวัดระยะกำกับ 
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หน่วยเด่ียว (single unit) และหน่วยผสม  (compound unit) 
การบอกปริมาณท่ีได้จากการวัดอาจใช้หน่วยเด่ียว เช่น  ส้มหนัก 12 กิโลกรัม  หรือใช้หน่วยผสม 

เช่น   ปลาหนัก 1 กิโลกรัม 200 กรัม 

หน่วยมาตรฐาน (standard unit) 
หน่วยมาตรฐานเป็นหน่วยการวัดท่ีเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป   เช่น  กิโลเมตร  เมตร  เซนติเมตรเป็น

หน่วยมาตรฐานของการวัดความยาว    กิโลกรัม  กรัม มิลลิกรัมเป็นหน่วยมาตรฐานของการวัดน้ำหนัก    

อัตราส่วน  (ratio) 
อัตราส่วนเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือ

ต่างกันก็ได้  อัตราส่วนของปริมาณ a ต่อ ปริมาณ b เขียนแทนด้วย a : b 
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คำสั่งโรงเรียนวัดขะจาว 

ท่ี       /๒๕๖5 
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดขะจาว พุทธศักราช ๒๕๖5 
 

 ตามท่ี โรงเรียนวัดขะจาวได้ดำเนิน การปรับปรุงห ลัก สูตรสถาน ศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ .ศ .๒๕๖๐ ) ตามห ลัก สูตรแกนกลางการศึกษาช้ันพื้ น ฐาน  พุ ทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามคำส่ั ง
กระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. ๑๒๓๔/๒๕๖๐ ลงวัน ท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖0 และคำส่ังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ. ศ.๒๕๖๐) เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานหลักสูตรของโรงเรียนวัดขะจาวเป็นไปด้วยความต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพจึงขอแต่งต้ัง คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน วัดขะจาว 
พุทธศักราช 2565 ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าท่ีอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ 
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นางสาวจตุพร  ธนันไชย     ประธานกรรมการ 
 1.2 นางเรณู นีระ      กรรมการ 
 1.3 นางศิราณี  โกฎแก้ว      กรรมการ 
 1.2 นางสาวสุวิกา  แสนปัญญา     กรรมการ 
 1.3 นางอภิสุดา ดาวเวียงกัน     กรรมการและเลขานุการ 
2. กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.1 นางสาวกรรณิกา  สุวรรณโชติ    คร ู
 2.2 นางสาวพัชรญดา  ศรีเท่ียง     ครูอัตราจ้าง 
3. กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3.1 นางอภิสุดา ดาวเวียงกัน     ครูชำนาญการพิเศษ 
 3.2 นายพชร  วงศ์เมฆ      คร ู
4. กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.1 นางสาวรสรินทร์  ตันนรา     ครูชำนาญการพิเศษ 
 4.2 นางสาวจงรักษ์  เมืองวุตร์     คร ู
5. กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม และรายวิชาการป้องกันการทุจริต 
 5.1 นายอรรถพล  ดำคำ      ครูชำนาญการพิเศษ 
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6. กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
 6.1 นางเรณู  นีระ      ครูชำนาญการพิเศษ 
 6.2 นางศิราณี  โกฏิแก้ว      ครูชำนาญการพิเศษ 
7. กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 7.1 นายอภิวัชร์  จรจันทร์     ครูอัตราจ้าง 
8. กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 8.1 นางสาวจตุพร  ธนันไชย     ครูชำนาญการพิเศษ 
9. กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 9.1 นางรุ่งกานต์  เสาวภาคย์สมบูรณ์    ครูชำนาญการ 
10. หลักสูตรปฐมวัย 
 10.1 นางสาวสุวิกา  แสนปัญญา     ครูชำนาญการ 
 10.2 นางสาวนภาพร  อิ่นอ้าย     ครูชำนาญการ 
 
 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เต็มความสามารถ เพื่อให้การ
ดำเนินงานจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ต่อไป 
 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 

 
 

(นายประสิทธิญา  ปัญญาลือ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 

 


