


คำนำ 

 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พุทธศักราช ๒๕๖๕  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ) เปนหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไดดำเนินการพัฒนาหลังจากการใชหลักสูตรการศึกษา เพื่อใหมีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งข้ึน ท้ังเปาหมาย
ของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ  การกำหนดวิสัยทัศน 
จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน   คุณลักษณะอันพึงประสงค     มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน 
โดยมอบหมายใหเขตพื้นท่ีและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช   ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ )  เปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน 

 โรงเรียนบานฉลองจึงไดจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ข้ึน
ประกอบดวย วิสัยทัศน  เปาหมาย  สมรรถนะผูเรียน โครงสรางหลักสูตร  เกณฑการวัดและประเมินผล เพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติและจัดการเรียนรู 
          ขอขอบคุณคณะครูและคณะผูท่ีเกี่ยวของและมีสวนรวมในการจัดทำทุกฝาย คณะกรรมการสถานศึกษา  
นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ท่ีทำใหการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานฉลองสำเร็จไดดวยดี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

                                                                                  บทนำ 
 

 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๖ ๕                  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ) ฉบับนี้ 
จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นสำคัญนั่นคือ 
การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์ การ
ใช้เทคโนโลยี การส่ือสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ท่ีประสบความสำเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพเมื่อ
จบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง   ได้จัดทำขึ้นโดยใช้กรอบและแนวทางท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้วางไว้โดยให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกันเพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางท่ีมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพด้านความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
                                                              ความสำคัญของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่าง
มีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

                                                                                                   วิสัยทัศน์ 
    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนา  มุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ และเป็นเครื่องมือในการศึกษาศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ทำให้เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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                                                                                                  หลักการ 
          

๑. ให้บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเสมอภาค 
          ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีการคิดแก้ปัญหา
เป็นขั้นตอน เป็นระบบ มีความเป็นไทย  ตามแนวทางการปฏิรูประบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ   โดยเน้นพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ด้านวิชาการ  เทคโนโลยี  การใช้ภาษาในการส่ือสาร และมีสุขภาพ
อนามัยท่ีสมบูรณ์  มีทักษะชีวิตดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและมีความเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
          ๓. พัฒนาผู้เรียนในการใช้ทรัพยากร  นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 
                                                                                                       จุดหมาย 
           ๑. นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะชีวิต 
ในการแก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๒. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
            ๓.  นักเรียนสามารถใช้ทรัพยากร  นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล                                       
                                          
                                             สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 หลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ คือ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง  การปฏิบั ติตนเป็นคนดีในสังคม มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

๒.  ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง  ปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา ท้ังกาย  วาจา ใจ   
๓.  มีวินัย หมายถึง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน  ครอบครัวชุมชน และกิจกรรมในห้องเรียน เช่น  

สมุดงาน   ช้ินงาน  สะอาดเรียบร้อยปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง 
๔. ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นในการเรียน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ องค์ความรู้ให้กับผู้อื่น   
๕. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการดำรงชีวิตให้มีคุณค่า 
๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน หมายถึง มุ่งมั่นทำงานอย่างรอบคอบ จนประสบผลสำเร็จ 
๗.  รักความเป็นไทย หมายถึง มีความตระหนักเห็นคุณค่าของความเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดี   รักษา

เอกลักษณ์ ไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
          ๘.  มีจิตสาธารณะ หมายถึงมีความสำนึกและมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข  
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เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น ๓ สาระ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิตการวัดและ เรขาคณิต และ
สถิติและความน่าจะเป็น  

 ✧ จำนวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริงอัตราส่วน ร้อยละ 
การประมาณค่า  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน การใช้จำนวนในชีวิตจริง แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต 
ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ย และมูลค่า ของเงิน ลำดับ
และอนุกรม และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

 ✧ การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง น้ำหนัก พื้นท่ี  ปริมาตรและความจุ เงิน
และเวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต และสมบัติของรูป
เรขาคณิต การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการ
เล่ือนขนาน  การสะท้อน การหมุน และการนำความรู้เกี่ยวกับการวัด และเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  

 ✧ สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลการคำนวณ
ค่าสถิติ การนำเสนอและแปลผลสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  หลักการนับ เบื้องต้นความน่าเป็น การ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ 

 ✧แคลคูลัส ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต และนำความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต  
 มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวนการดำเนินการของ
จำนวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้  
 มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมและนำไปใช้  
 มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีกำหนดให้ 

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต  
 มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและนำไปใช้  
 มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต  ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น  
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 มาตรฐาน ค ๓.๑   เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
 มาตรฐาน ค ๓.๒   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
 

สาระที่ ๔  แคลคูลัส 
  มาตรฐาน ค ๔.๑    เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของ
ฟังก์ชัน และนำไปใช้ 
 

                                                                    ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
        ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิง 
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในท่ีนี้ เน้นท่ีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจำเป็นและต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้ 

๑. การแก้ปัญหา   เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และ
เลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้อง 

๒. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูปภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย สรุปผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

๓. การเชื่อมโยง  เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง 

๔. การให้เหตุผล  เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้งเพื่อ
นำไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 

๕. การคิดสร้างสรรค์  เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่   เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้   
 
                                                                                                 คุณภาพผู้เรียน 
    
             จบชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ 
 

 ✧ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีความรู้สึกเชิงจำนวน  มี
ทักษะการบวก  การลบ การคูณ การหาร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ✧ มีความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับเศษส่วนท่ีไม่เกิน ๑ มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนท่ีตัวส่วนเท่ากัน 

และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ✧ คาดคะเนและวัดความยาว นำหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยท่ีเหมาะสม บอก

เวลา บอกจำนวนเงิน และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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 ✧ จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม  วงกลม  วงรี  ทรงส่ีเห ล่ียมมุมฉาก ทรงกลม   
ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหล่ียม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิต ท่ีมีแกน
สมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร และนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ✧ อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ  ตารางทางเดียวและนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ✧ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง อัตราส่วน และ
รอ้ยละ มีความรู้สึกเชิงจำนวน  มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมาณผลลัพธ์ และนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 ✧ อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต  หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปเรขาคณิต สร้างรูป
สามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม และวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
 ✧ นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม  ตารางสองทาง และ
กราฟเส้น  ในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน  
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๘ 
 

 
โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จำนวนนับต้ังแต่ 0  
ถึง 100   

ค1.1  ป.1/1,  ป.1/2,  
ป.1/3 

30 10 

๒ การบวกจำนวนสองจำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกนิ 100 ค1.1  ป.1/4,  ป.1/5 
 

35 20 

๓ การลบจำนวนสองจำนวนท่ีมีตัวตั้ง 
ไม่เกิน 100 

ค1.1  ป.1/4,  ป.1/5 
 

35 20 

๔ การวัดความยาวและเปรียบเทียบความยาว ค2.1  ป.1/1 30 15 

๕ การวัดน้ำหนักและเปรียบเทียบน้ำหนัก ค2.1  ป.1/2 25 15 

๖ รูปเรขาคณิต ค2.2  ป.1/1 20 10 

๗ แผนภูมิรูปภาพ ค2.2  ป.1/1 25 10 

 
รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒  เวลา ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 
ลำดับ

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จำนวนนับต้ังแต่ 0 ถึง 1,000 ค1.1  ป.2/1,  ป.2/2,   
          ป.2/3 

15 5 

๒ การบวกจำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 1,000 ค1.1  ป.2/4,  ป.2/8 
  

20 10 

๓ การลบจำนวนท่ีมีตัวตั้ง 
ไม่เกิน 1,000  

ค1.1  ป.2/4,  ป.2/8 20 10 

๔ การคูณท่ีมีตัวต้ังไม่เกิน 2 หลักกับตัวคูณ1หลัก ค1.1  ป.2/5,  ป.2/8 20 10 
๕ การหารท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน 2 หลักกับตัวคูณ1หลัก ค1.1  ป.2/5,  ป.2/6, ป.2/8 25 10 
๖ การวัดความยาว ค2.1  ป.2/2,  ป.2/3 

 
15 8 

๗ การวัดน้ำหนัก ค2.1  ป.2/4,  ป.2/5 15 7 
๘ ปริมาตรและความจุ ค2.1  ป.2/6 15 5 
๙ รูปเรขาคณิต ค2.1  ป.2/6 5 5 

๑๐ เวลา ค2.1  ป.2/1 10 5 
๑๑ แผนภูมิรูปภาพ ค3.1  ป.2/1 20 5 
๑๒ การบวก ลบ คูณ หารระคน ค1.1  ป.2/7,  ป.2/8 20 20 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
 

   
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
 
 
 
 
 
 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๑๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จำนวนนับไม่เกิน 100,000   ค1.1  ป.3/1,  ป.3/2 15 5 

๒ การบวกจำนวนนับท่ีมีผลบวกไม่เกิน 100,000 ค1.1  ป.3/5,  ป.3/9 

ค1.2  ป.3/1 

15 7 

๓ การลบจำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ค1.1  ป.3/5,  ป.3/9 

ค1.2  ป.3/1 

15 8 

๔ การคูณจำนวนไม่เกิน 100,000 ค1.1  ป.3/6,  ป.3/9 20 7 

๕ การหาร ค1.1  ป.3/7,  ป.3/9 20 8 

๖ การบวก ลบ คูณ หารระคน ค1.1  ป.3/8,  ป.3/9 20 10 

๗ รูปเรขาคณิตสองมิติ ค2.2  ป.3/1 10 5 

๘ เศษส่วนและการบวก การลบเศษส่วน ค1.1   ป.3/3,  ป.3/4, 

           ป.3/10, ป.3/11 

20 15 

๙ การวัดความยาว ค2.1  ป.3/7,  ป.3/8,   

          ป.3/9,  ป.3/10 

5 5 

๑๐ การวัดน้ำหนัก ค2.1  ป.3/11,  ป.3/12, 

         ป.3/14 

10 5 

๑๑ ปริมาตรและความจุ ค2.1  ป.3/11,  ป.3/12, 

         ป.3/14 

10 5 

๑๒ แผนภูมิ ค3.1  ป.3/1,  ป.3/2 10 5 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๑๑ 
 

ลำดับ
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑๓ เวลา ค 2.1  ป.3/1 15 5 

๑๔ เงิน ค2.1  ป.3/1 15 10 

รวม 20๐ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๑๒ 
 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

เวลา/ 

ชั่วโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ จำนวนนับท่ีมากกว่า 100,000  ค1.1  ป.4/1,  ป.4/2 ๑๐ ๑๐ 

๒ การบวกและการลบจำนวนนับท่ีมากกว่า 

100,000 

ค1.1  ป.4/7,  ป.4/8,  

      ป.4/11, ป.4/12 

๑๕ ๑๐ 

๓ การคูณ การหาร ค1.1  ป.4/7,  ป.4/9,  

      ป.4/11, ป.4/12 

25 ๑๐ 

๔ รูปเรขาคณิต ค2.1  ป.4/2 

ค2.2  ป.4/1 

๑๔ ๑๐ 

๕ เวลา ค2.2  ป.4/1 ๖ 10 

๖ เศษส่วน ค1.1  ป4/3,  ป. 4/4 25 10 

๗ ทศนิยม ค1.1  ป.4/5,  ป.4/6 25 10 

๘ การนำเสนอข้อมลู ค1.1  ป4/3,  ป. 4/4 ๑๕ 10 

๙ การบวก ลบ คูณ หารระคน ค1.1  ป.4/13,  ป.4/14 25 20 

รวม ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
 
 
 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๑๓ 
 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

เวลา/ 

ชั่วโมง 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ เศษส่วน และการบวก การลบเศษส่วน ค1.1  ป.5/3,  ป.5/5 30 20 

๒ ทศนิยการบวกและการลบ การคูณและการหาร ค1.1  ป.5/4,  ป.5/5 ป.5/1,  

ป.5/8 ป.5/6,  ป.5/7 

  

26 30 

๓ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ค3.1  ป.5/1,  ป.5/2 26 10 

๔ ร้อยละ  ค1.1  ป.5/2,  ป.5/9 26 20 

๕ รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิต 

สามมิติ  

ค2.2  ป.5/2,  ป.5/3, 

      ป.5/4 

26 10 

๖ ปริมาตรและความจุ ค2.1  ป.5/3 26 10 

รวม ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๑๔ 
 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 
ลำดับ

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ตัวประกอบของจำนวนนับ 

ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย 

ค1.1  ป.6/4,  ป.6/5,  

         ป.6/6 

25 20 

๒ เศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ค1.1  ป.6/1,  ป.6/7,  

          ป.6/8 

20 10 

๓ ทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ค1.1  ป.6/9,  ป.6/10 30 10 

๔ อัตราส่วน มาตราส่วน ร้อยละ ค1.1  ป.6/2,  ป.6/3,  

          ป.6/11, ป.6/12 

20 10 

๕ แบบรูป ค2.1  ป.6/2 

ค2.2  ป.6/1,  ป.6/2 

5 10 

๖ รูปสามเหล่ียม ค2.1  ป.6/2 20 10 

๗ วงกลม ค2.1  ป.6/3 20 20 

๘ แผนภูมิรูปวงกลม ค3.1  ป.6/1 20 10 

รวม ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
 

 
 
 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๑๕ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์  
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๑๖ 
 

 
โครงสร้างรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จำนวนนับ 1 ถึง 100  

และ 0 

1. สามารถเปรียบเทียบ
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐ ได้ 
๒.สามารถเรียงลำดับ
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐ ได้ 
๓. สามารถระบุจำนวนท่ี
หายไปในแบบรูปของ
จำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงที
ละ ๑ และทีละ ๑๐ ได้ 

๒๐ ๕๐ 

๒ การบวกและการลบจำนวนสองจำนวน ๑.สามารถหาค่าของตัวไม่
ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจำนวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ได้ 
๒. สามารถแสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวกและโจทย์ปัญหาการลบ
ของจำนวนนับไม่เกนิ ๑๐๐ 
และ ๐ ได้ 

๒๐ ๕๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๘๐/๒๐ 
 
 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๑๗ 
 

หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๘๐/๒๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒  เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 
 
ลำดับ

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การบวก  การลบ 

 

สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่า
ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวก  การลบ  เขียนประโยค 
สัญลักษณ์และแสดงวิธีแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบได้ 

๑๐ ๒๐ 

2 การบวกลบระคน ๑. สามารถหาผลลัพธ์การบวก 
ลบ ระคน ของจำนวนนับได้ 
๒. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหา ๒  ขั้ นตอน  
ของจำนวนนับได้ 

๑๐ ๓๐ 

3 การคูณ สามารถแสดงการหาผลลัพธ์
การคูณ  เขียนประโยค 
สัญลักษณ์และแสดงวิธีแก้โจทย์
ปัญหาการคูณได้ 

๕ ๑๕ 

4 การหาร สามารถแสดงการหาผลลัพธ์
การหาร  เขียนประโยค 
สัญลักษณ์และแสดงวิธีแก้โจทย์
ปัญหาการหารได้ 

๕ ๑๕ 

๕ การบวก ลบ คูณ หารระคน ๑. สามารถหาผลลัพธ์การบวก 
ลบ  คูณ  หารระคน ของจำนวน
นับได้ 
๒. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน  
ของจำนวนนับได้ 

๑๐ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๑๘ 
 

 

โครงสร้างรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 
 
ลำดับ

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การบวกลบจำนวนเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ สามารถบวกลบจำนวนเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ ได้และแสดงวิธีการ
หาคำตอบการบวกลบจำนวน
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ได้ 

๕ ๘ 

๒ การคูณ ๑. สามารถหาผลลัพธ์การคูณ
จำนวนท่ีมีตัวตั้งต้ังแต่สามหลัก
ขึ้นไปกับตัวคูณต้ังแต่สองหลัก
ขึ้นไปได้ 
๒. สามารถหาค่าของตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณของจำนวน ๑ 
หลักกับจำนวนไม่เกิน ๔ หลัก 
และจำนวน ๒ หลักกับจำนวน 
๒ หลักได้ 
๓. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาการคูณจำนวน
ท่ีมีตัวตั้งต้ังแต่สามหลักขึ้นไปกับ
ตัวคูณต้ังแต่สองหลักขึ้นไปได้ 

๕ ๘ 

๓ การหาร ๑.สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
หารท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๔ หลัก 
ตัวหาร ๑ หลักได้ 
๒. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาการหารจำนวน
ท่ีมีตัวหารสองหลักได้ 

๑๐ ๑๐ 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๑๙ 
 

หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๘๐/๒๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 
 
ลำดับ

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๔ การบวกลบคูณหารระคน สามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หารระคน และแสดงวิธีการ
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ 
ขั้นตอนได้ 

๕ 

 

๒๐ 

๕ เศษส่วน 
 

๑. สามารถจำแนกชนิดของ
เศษส่วนได้ 
๒. สามารถเขียนจำนวนคละใน
รูปเศษเกินได้ 
๓. สามารถเขียนเศษเกินในรูป
จำนวนคละได้ 
๔. สามารถบวกลบเศษส่วนท่ีตัว
ส่วนไม่เท่ากันได้ 

๕ ๑๕ 

๖ ทศนิยม ๑. สามารถบวกลบ คูณ 
ทศนิยมได้ 
๒. สามารถแสดงวิธีการหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาทศนิยม
ได้ 

๑๐ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๒๐ 
 

โครงสร้างรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 
 
ลำดับ

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การบวกลบคูณหารระคน สามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หารระคน และแสดงวิธีการ
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา
หลายขั้นตอนได้ 

๕ ๑๕ 

๒ โจทย์ปัญหาการวัด  การช่ัง  การตวงและเวลา สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาการวัด  การช่ัง  
การตวงและเวลาได้ 

๑๐ ๑๕ 

๓ ทศนิยม 1. สามารถบวกลบคูณหาร
ทศนิยมได้ 
๒. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาทศนิยมได้ 

๑๐ ๒๐ 

๔ เศษส่วน ๑. สามารถบวกลบเศษส่วนท่ี
ตัวส่วนท่ีไมเ่ท่ากันได้ 
๒. สามารถคูณ หารเศษส่วนได้ 
๓. สามารถบวกลบคูณหาร
ระคนเศษส่วนได้ 

๕ ๓๐ 

๕ สมการ สามารถแก้สมการอย่างง่ายได้ ๑๐ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๘๐/๒๐ 

 
 
 
 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๒๑ 
 

หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๘๐/๒๐ 

โครงสร้างรายวิชาเสรมทักษะคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การบวกลบคูณหารระคน สามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ 
หารระคน และแสดงวิธีการหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาหลาย
ขั้นตอนได้ 

๑๖ ๒๐ 

๒ เศษส่วน  ๑. สามารถหาผลบวก ผลลบ ผล
คูณ ผลหารของเศษส่วนและ
จำนวนคละได้ 
๒. สามารถเขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วน
เป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ 
หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยมได้ 
๓. สามารถหาผลบวก ผลลบ ผล
ค ูณ  ผลหารของเศษส ่วนและ
จำนวนคละได้ 
๔. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การ
คูณ การหารเศษส่วน ๒ ข้ันตอนได้ 

๑๒ ๓๐ 

๓ โจทย์ประยุกต์ ๑. สามารถเทียบบัญญัติ 

ไตรยางค์ 

๒ . ส า ม า ร ถ ห า ค่ า ร้ อ ย ล ะ  

เปอร์เซ็นต์ได้ 

๓. สามารถหากำไร ขาดทุนจาก

สถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ 

๑๒ ๕๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๒๒ 
 

โครงสร้างรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
 

 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ที่ ชือ่หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ อัตราส่วน ๑. สามารถเขียนอัตราส่วนแสดง
การเปรี ยบ เที ยบปริมาณ  ๒ 
ป ริ ม าณ จาก ข้ อ ค ว าม ห รื อ
สถานการณ์ โดยท่ีปริมาณแต่ละ
ปริมาณเป็นจำนวนนับได้ 
๒ . สาม ารถหาอั ตราส่ วน ท่ี
เท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้ 

๑๐ ๒๐ 

๒ ห.ร.ม. , ค.ร.น. ๑. สามารถหา ห .ร .ม . และ 
ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ 
จำนวนได้ 
๒. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ได้ 

๒๐ ๓๐ 

๓ รูปเรขาคณิต ๑. สามารถแสดงวิธีคิดและหา
คำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบ
รูปได้ 
๒. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
ของรู ป เรขาคณิ ตสามมิ ติ ท่ี
ประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก
ได้ 
๓. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ 

๑๐ ๕๐ 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๒๓ 
 

 
 
 

โครงสร้างรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 
 
ลำดับ

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เวลา/ 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

  ยาวรอบรูปและพื้ น ท่ี ของรูป
หลายเหล่ียม และความยาวรอบ
รูปและพื้นท่ีของวงกลมได้  
๔. สามารถจำแนกรูปสามเหล่ียม
โดยพิจารณาจากสมบัติของรูปได้  
๕. สามารถสร้างรูปสามเหล่ียม
เมื่อกำหนดความยาวของด้าน
และขนาดของมุมได้  
๖. สามารถบอกลักษณะของรูป
เรขาคณิ ตสามมิ ติชนิ ดต่ าง ๆ 
ระบุ รู ป เรขาคณิ ตสามมิ ติ ท่ี
ประกอบจากรูปคล่ี และระบุรูป
คล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติได้ 

  

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๔๐/๒๐ 

 
 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๒๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๒๕ 
 

สรุปหลักสูตรฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญ ย่ิงต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เน่ืองจาก

คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 

แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 

คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานใน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาตใิห้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 

การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุค

โลกาภิวัฒน์ 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ น่ันคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะ

ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การ

สื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่

ประสบความสำเร็จน้ัน จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ

เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ันสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม

ตามศักยภาพของผู้เรยีน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้จัดเป็น 3 สาระ ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 สาระท่ี 2 การวดัและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 - ค 2.2 

 สาระท่ี 1 จ านวนและพชีคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 - ค 1.3 

 สาระท่ี 3 สถติแิละความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 3.1 - ค 3.2 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๒๖ 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สาระที่  1 จำนวนและพชีคณิต 
 

มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนนิการของ  

                         จำนวน ผลที่เกิดขึน้จากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

ป.1 1. บอกจำนวนของสิ่ง

ต่างๆ แสดงส่ิงต่างๆ 

ตามจำนวนที่กำหนด 

อ่านและเขียนตัวเลขฮินดู

อารบิก ตัวเลขไทยแสดง

จำนวนนับไม่เกิน 100 

และ 0  

2. เปรยีบเทียบจำนวน

นับไม่เกิน 100 และ 0 

โดยใช้ เครื่องหมาย = 

≠ > < 

3. เรียงลำดับจำนวนนับ

ไม่เกิน100 และ 0 

ต้ังแต่ 3 ถึง 5 จำนวน  

 

จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 

-  การนับทีละ 1 และทีละ 10 

- การอ่านและการเขียนตัวเลข

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดง

จำนวน 

- การแสดงจำนวนนับไม่เกิน 20 

ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวน

แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม (part-

whole relationship) 

- การบอกอันดับที่ 

- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละ

หลัก และการเขียนตัวเลขแสดง

จำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรยีบเทียบจำนวนและการ

ใช้เคร่ืองหมาย  = ≠ > < 

- การเรียงลำดับจำนวน  

 

 

 

ชนิดของอาหารท้องถิ่นในจังหวัด

ภูเก็ต 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๒๗ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

 4. หาค่าของตัวไม่ทราบ

ค่าในประโยคสัญลักษณ์

แสดงการบวกและ

ประโยคสัญลักษณ์แสดง

การลบของจำนวนนับไม่

เกิน 100 และ 0 

 

 

การบวก การลบ จำนวนนับ 1 

ถึง 100 และ 0  

-  ความหมายของการบวก  

ความหมายของการลบ การหา

ผลบวก  

   

 

 

ป.1 5. แสดงวิธีหาคำตอบ

ของโจทย์ปัญหาการบวก

และโจทย์ปัญหาการลบ

ของจำนวนนับ ไม่เกิน 

100 และ 0 

การหาผลลบ และความสัมพันธ์

ของการบวกและการลบ 

-  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 

โจทย์ปัญหาการลบ และการสร้าง

โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคำตอบ 

 

 

มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ             

                          นำไปใช้  

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

ป.1 1. ระบุจำนวนที่หายไปใน

แบบรูปของจำนวนที่

เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ 1 

และทีละ 10 และระบุรูป

ที่หายไปในแบบรูปซ้ำของ

รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ 

ที่สมาชกิในแต่ละชุดที่ซ้ำ

มี 2 รูป  

-  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึน้ 

หรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10  

-  แบบรูปซ้ำของจำนวน รูป

เรขาคณิตและรูปอื่นๆ  

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๒๘ 
 

    สาระที่  2 การวดัและเรขาคณติ 
 

มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ           

                         นำไปใช้ 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

ป.1 1.วัดและเปรยีบเทียบ

ความยาวเป็น

เซนติเมตร เป็นเมตร  

ความยาว  

-  การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่

ไมใ่ช่หน่วยมาตรฐาน 

- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร 

เป็นเมตร 

- การเปรยีบเทียบความยาวเป็น

เซนติเมตร เป็นเมตร 

- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การ

ลบเกี่ยวกับความยาวที่มหีน่วยเป็น

เซนติเมตร เป็นเมตร  

 

2. วัดและเปรยีบเทียบ

น้ำหนักเป็นกิโลกรัม 

เป็นขีด  

น้ำหนัก 

-  การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่

ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

- การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็น

ขีด 

- การเปรยีบเทียบนำ้หนักเป็น

กิโลกรัม เป็นขีด 

-  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 

การลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วย

เป็นกิโลกรัม เป็นขีด 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๒๙ 
 

มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง            

                         รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

ป.1 

 

1.จำแนกรูป

สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 

วงกลม วงร ี ทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรง

กลม ทรงกระบอกและ

กรวย 

 

รูปเรขาคณติสองมิติ และรูป

เรขาคณติสามมิต ิ

-  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 

- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูป

สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 

 

      

สาระที่  3 สถิติและความน่าจะเป็น 

 

มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิน่ 

ป.
1 

1.ใช้ขอ้มูลจากแผนภูมิ

รูปภาพในการหาคำตอบ

ของ   

    โจทย์ปัญหา เมือ่

กำหนด รูป 1 รูป แทน 1 

หน่วย 

การนำเสนอข้อมูล 

- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

สำรวจ ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ อาห าร

ท้องถิน่ที่นักเรยีนชอบ 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๓๐ 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

สาระที่  1 จำนวนและพชีคณิต 
 

มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนนิการของ  

                         จำนวน ผลที่เกิดขึน้จากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
สาระการเรยีนรู้

ท้องถิ่น 

ป.2 1. บอกจำนวนของสิ่งต่างๆ 

แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจำนวน

ที่กำหนด อ่านและเขียน

ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข

ไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวน

นับไม่เกิน 1,000 และ 0  

2. เปรยีบเทียบจำนวนนับ

ไม่เกิน 1,000 และ 0 โดย

ใช้เคร่ืองหมาย = ≠ > < 

3. เรียงลำดับจำนวนนับไม่

เกิน1,000 และ 0 

 ต้ังแต่ 3 ถึง 5 จำนวน

จากสถานการณ์

 ต่างๆ  

จำนวนนับไม่เกนิ 1,000 และ 0 

-  การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และที

ละ 100 

- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 

- จำนวนคู่ จำนวนคี่ 

- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และ

การเขียนตัวเลข แสดงจำนวนในรูปกระจาย 

- การเป รียบเทียบและการเรียงลำดับ

จำนวน  

ชนิดของอาหาร

ท้องถิ่นในจังหวัด

ภูเก็ต 

4. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า

ในประโยคสัญลักษณ์แสดง

การบวกและประโยค

สัญลักษณ์แสดงการลบของ

จำนวนนับไม่เกิน 1,000 

การบวก การลบ การคูณ การหาร

จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  

-  การบวกและการลบ 

-  ความหมายของการคูณ ความหมายของ

การหาร การหาผลคูณ การหาผลหา 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๓๑ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
สาระการเรยีนรู้

ท้องถิน่ 

 และ 0 

5. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า

ในประโยคสัญลักษณ์แสดง

การคูณของจำนวน 1 หลัก

กับจำนวนไม่เกิน 2 หลัก 

6. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า

ในประโยคสัญลักษณ์แสดง

การหารที ่

และเศษ และความสัมพันธ์ของการคูณและ

การหาร 

-  การบวก ลบ คูณ หารระคน 

-  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์

ปญัหา พร้อมทั้งหาคำตอบ 

 

 ตัวตัง้ไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 

1 หลัก โดยที่ผลหารม ี1 

หลัก ทั้งหารลงตัวและหาร

ไม่ลงตัว 

7. หาผลลัพธ์การบวก ลบ 

คูณ หารระคนของจำนวน

นับไม่เกิน 1,000 และ 0 

8. แสดงวิธีหาคำตอบของ

โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ

จำนวนนับไม่เกิน 1,000 

และ 0   

-  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึน้ หรือลดลงที

ละ 1 และทีละ 10  

-  แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและ

รูปอื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๓๒ 
 

 

มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ             

                          นำไปใช้  

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

ป.2 (มีการจัดการเรียน การ

สอนเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน แต่

ไม่วัดผล) 

แบบรูป 

- แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึน้หรือ

ลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 

100 

- แบบรูปซ้ำ  

 

 

                                                                                สาระที่  2 การวัดและเรขาคณิต 
 

มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ           

                         นำไปใช้ 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

ป.2 1.แสดงวิธีหาคำตอบ

ของโจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วย

เดี่ยวและเป็นหน่วย

เดยีวกัน  

 เวลา  

-  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและ

นาที (ช่วง 5 นาที) 

- การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมง 

เป็นนาที 

- การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็น

ช่ัวโมง เป็นนาที 

-  การอ่านปฏิทิน 

- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๓๓ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

2. วัดและเปรยีบเทียบ

ความยาวเป็นเมตรและ

เซนติเมตร 

3. แสดงวิธีหาคำตอบ

ของโจทย์ปัญหาการ

บวก การลบเกี่ยวกับ

ความยาวที่มหีน่วยเป็น

เมตรและเซนติเมตร 

ความยาว  

-  การวัดความยาวเป็นเมตรและ

เซนติเมตร 

- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 

-  การเปรยีบเทียบความยาวโดย

ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง เมตรกับ

เซนติเมตร 

-  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

ความยาวที่มหีน่วยเป็นเมตรและ

เซนติเมตร 

 

4. วัดและเปรยีบเทียบ

น้ำหนักเป็นกิโลกรัม

และกรัม กิโลกรัมและ

ขีด 

5. แสดงวิธีหาคำตอบ

ของโจทย์ปัญหาการ

บวก การลบเกี่ยวกับ

น้ำหนักที่มีหน่วยเป็น

กิโลกรัมและกรัม 

กิโลกรัมและขดี 

น้ำหนัก 

-  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและ

กรัม กิโลกรัมและขดี 

- การคาดคะเนน้ำหนักเป็น

กิโลกรัม 

- การเปรยีบเทียบนำ้หนักโดยใช้

ความสัมพันธ์ระหว่าง กิโลกรัม

กับกรัม กิโลกรัมกับขีด 

-  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

น้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกโิลกรัมและ

กรัม กิโลกรัมและขดี 

 

6. วัดและเปรยีบเทียบ

ปรมิาตรและความจุ

 เป็นลิตร 

ปรมิาตรและความจ ุ

- การวัดปรมิาตรและความจุโดย

ใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

-  การวัดปรมิาตรและความจุเป็น

ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงลิตร 

-  การเปรยีบเทียบปริมาตรและ

ความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ  ถ้วย

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๓๔ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

ตวง ลติร 

-  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

ปรมิาตรและความจุที่มีหน่วยเป็น

ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลติร 

 

มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง            

                         รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

ป.2 

 

1.จำแนกและบอก

ลักษณะของรูป 

หลายเหลี่ยม และ

วงกลม 

 

รูปเรขาคณติสองมิติ  

-  ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 

วงกลม และวงรี และการเขียนรูป

เรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของ

รูป 

 

                                                                            สาระที่  3 สถิติและความน่าจะเป็น 

 

มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถติิในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

ป.2 1.ใช้ขอ้มูลจากแผนภูมิ

รูปภาพในการหา

คำตอบของโจทย์ปัญหา 

เมื่อกำหนดรูป 1 รูป 

แทน 2 หน่วย 5 หน่วย 

หรือ 10 หน่วย 

การนำเสนอข้อมูล 

- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร

ท้องถิ่นที่นักเรยีนชอบ 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๓๕ 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

สาระที่  1 จำนวนและพชีคณิต 
 

มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนนิการของ  

                         จำนวน ผลที่เกิดขึน้จากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด 
สาระการเรยีนรู้

แกนกลาง 
สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

ป.3 

 

1.  อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอา

รบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสอื 

แสดงจำนวนนับไม่เกิน 

100,000 และ 0 

2.   เปรียบเทียบและเรียงลำดับ

จำนวนนับ 

ไม่เกิน 100,000 จาก 

สถานการณ์ต่าง ๆ  

จำนวนนับไม่เกนิ 

100,000 และ 0 

- การอ่าน การเขียน

ตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทย ตัวหนังสอื

แสดงจำนวน 

- หลัก ค่าของเลขโดดใน

แต่ละหลักและการ

เขียนตัวเลขแสดง

จำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบและ

เรียงลำดับ 

      - ชนิดของขนมพืน้เมืองใน

จังหวัดภูเก็ต 

     - เปรยีบเทียบชนิดของขนม

พืน้เมืองในจังหวัดภูเก็ตที่นักเรยีน

ชอบ 

 

 3.  บอก อ่าน และเขียนเศษส่วน

แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และ

เขียนแสดงสิ่งต่าง ๆ ตาม

เศษส่วนที่กำหนด 

4.   เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัว

เศษ 

เศษส่วน 

- เศษส่วนที่ตัวเศษนอ้ย

กว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 

- การเปรยีบเทียบและ

เรียงลำดับ 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๓๖ 
 

ชัน้ ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

 เท่ากันโดยท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือ 
เท่ากับตัวส่วน 

  

 5.  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
ลบของจำนวนนับไม่เกิน 
100,000 และ 0  
6.  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณ
ของจำนวน1 หลักกับจำนวนไม่
เกิน 4 หลัก และ 
จำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก 
7.   หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน 
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ี
ตัวต้ังไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 
หลัก 
8.  หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ 
หารระคน ของจำนวนนับไม่เกิน 
100,000 และ 0 
9.   แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจำนวนนับ
ไม่เกิน 100,000 และ 0 

การบวก การลบ การคูณ 
การหารจำนวนนับที่ไม่
เกิน 100,000 และ 0 

- การบวกและการลบ 
- การคูณ การหารยาว

และการหารส้ัน 
- การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน 
การแก้โจทย์ปัญหาและการ
สร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหา
คำตอบ 

 

 10. หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัว
ส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 
และ หาผลลบของเศษส่วนท่ีมีตัว
ส่วนเท่ากัน11. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนท่ี
มีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน 
1 และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน
ท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 
 
 
 

ก า ร บ ว ก  ก า ร ล บ
เศษส่วน 

- การบวกและการลบ
เศษส่วน 

- การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวกและโจทย์ปัญหา
การลบเศษส่วน 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๓๗ 
 

 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ             
                          นำไปใช้  
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.3 1.  ระบุจำนวนท่ีหายไป
ในแบบรูปของจำนวนท่ี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า 
ๆ กัน 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงทีละเท่า ๆ กัน 

 

 
 

 สาระที่  2 การวัดและเรขาคณิต 
 

มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และ           
                         นำไปใช้ 
 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.3 
 
 

1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
2.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ 
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะทาง 
3.  เลือกใช้เครื่องวัดความยาวท
เหมาะสม วัดและบอกความยาวของ
ส่ิงต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เป็นเมตรและเซนติเมตร 
4.  คาดคะเนความยาวเป็นเมตร
และเป็นเซนติเมตร 
5.  เปรียบเทียบความยาวระหว่าง
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จาก 

เงิน 
- การบอกจำนวนเงินและเขียน

แสดงจำนวนเงิน แบบใช้จุด 
- การเปรียบเทียบจำนวนเงินและ

การแลกเงิน 
- การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ 

รายจ่าย 
- การแก้โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับเงิน 

เวลา 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและ

นาที 
- การเขียนบอกเวลาโดยใช้

มหพัภาพ (.) หรือทวิภาค (:)  

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๓๘ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 สถานการณ์ต่างๆ 
6.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ 
ปัญหาเกี่ยวกับ  ความยาว ท่ีมี

หน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร 
เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและ
เมตร 

- และการอ่าน 
- การบอกระยะเวลาเปน็ช่ัวโมงและ

นาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างช่ัวโมงกับ
นาที 

- การอ่านและการเขียนบันทึก
กิจกรรมท่ีระบุเวลา 

-  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลาและระยะเวลา 

  ความยาว 
การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร
และมิลลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร กิโลเมตร และเมตร 

- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่
เหมาะสม 

-  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร
และเป็นเซนติเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดย

ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
ความยาว 

- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาว 

 

 7.  เลือกใช้เครื่องช่ังท่ีเหมาะสม 
วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
และขีด กิโลกรัมและกรัม 
8.  คาดคะเนน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและเป็นขีด 
9.  เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ
กิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
10. แสดงวิธีหาคำตอบของ 

น้ำหนัก 
- การเลือกเครื่องช่ังท่ีเหมาะสม 
- การคาดคะเนน้ำหนักเป็น

กิโลกรัมและเป็นขีด 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัม
กับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 

- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
น้ำหนัก 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๓๙ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ี 
มหีน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม  
เมตริกตันกับกิโลกรัม 

 
 

 

11. เลือกใช้เครื่องตวงท่ี
เหมาะสม วัดและเปรียบเทียบ
ปริมาตร ความจุเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร 
12. คาดคะเนปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตรแสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
และความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตร
และมิลลิลิตร 
13. แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
และความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตร
และมิลลิลิตร 

 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความ

จุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
- การเลือกเครื่องตวงท่ี 
- เหมาะสม 
- การคาดคะเนปริมาตร

และความจุเป็นลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตร

และความจุโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างลิตร
กับมิลลิลิตร ช้อนชา ช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร 

-  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วย
เป็นลิตรและมิลลิลิตร 

 

 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง            
                         รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.3 
 

 

1. ระบุรูปเรขาคณิตสอง
มิติท่ีมีแกนสมมาตรและ
จำนวนแกนสมมาตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- รูปท่ีมีแกนสมมาตร 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๔๐ 
 

                                                           สาระที่  3 สถิติและความน่าจะเป็น 
 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.3 
 
 

1.  เขียนแผนภูมิรูปภาพ และ
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
ในการหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา 
2.  เขียนตารางทางเดียวจาก
ข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับ และใช้
ข้อมูลจากตารางทางเดียวใน
การหาคำตอบ 
ของโจทย์ปัญหา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการนำเสนอข้อมูล 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
จำแนกข้อมูล 

- การอ่านและการเขียน
แผนภูมิรูปภาพ 

- การอ่านและการเขียน
ตารางทางเดียว (one - 
way table) 

 

สำรวจและเขียนแผนภูมิเกี่ยวกับขนม
ท้องถิ่นที่นักเรียนชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๔๑ 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

สาระที่  1 จำนวนและพีชคณิต 
 

มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ  
                         จำนวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
 ตัวหนังสือแสดงจำนวน
นับท่ีมากกว่า 100,000  
2. เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนนับท่ี
มากกว่า  100,000 จาก
สถานการณ์ต่างๆ 

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 
และ 0 
-  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจำนวน 
- หลัก ค่าประจำหลักและค่าของ
เลขโดดในแต่ละหลัก และการ
เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป
กระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวน 
- ค่าประมาณของจำนวนนับและ
การใช้เครื่องหมาย ≈ 

 

3. บอก อ่าน และเขียน
เศษส่วน จำนวนคละแสดง
ปริมาณส่ิงต่างๆ และแสดง
ส่ิงต่างๆ ตามเศษส่วน 
จำนวนคละท่ีกำหนด 
4. เปรียบเทียบ เรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละ ท่ี
ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง 

เศษส่วน 
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน 
- จำนวนคละ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน
คละและเศษเกิน 
- เศษส่วนท่ีเท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ 
และเศษส่วนท่ีเท่ากับจำนวนนับ 
- การเปรียบเทียบ เรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละ 
 

เขียนจำนวนประชากรท่ีใช้ประเพณี
ในท้องถิน่ 
-เทียบกับประชากรท้ังหมดในจังหวัด
ภู เก็ต โดยเขียนเป็น เศษส่วนและ
จำนวนคละ 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๔๒ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 

5. อ่านและเขียนทศนิยมไม่
เกิน 3 ตำแหน่งแสดง
ปริมาณของส่ิงต่างๆ และ
แสดงส่ิงต่างๆ ตามทศนิยมท่ี
กำหนด 
6. เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 
ตำแหน่งจากสถานการณ์
ต่างๆ 

ทศนิยม 
-  การอ่านและการเขียนทศนิยม
ไม่เกิน 3 ตำแหน่งตามปริมาณท่ี
กำหนด 
-  หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลข
โดดในแต่ละหลักของทศนิยม และ
การเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมใน
รูปกระจาย 
- ทศนิยมท่ีเท่ากัน 

- การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยม 

 

ป.4 7. ประมาณผลลัพธ์ของการ
บวก การลบ การคูณ การ
หารจากสถานการณ์ต่างๆ
อย่างสมเหตุสมผล 
8. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวกและประโยคสัญลักษณ์
แสดงการลบของจำนวนนับท่ี
มากกว่า 100,000 และ 0 
9. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า
ในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การคูณของจำนวนหลาย
หลัก 2 จำนวน ท่ีมีผลคูณ
ไม่เกิน 6 หลัก และประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารท่ี
ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหาร
ไม่เกิน  2 หลัก 

10. หาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หารระคนของจำนวน
นับและ 0 

11. แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ 

การบวก การลบ การคูณ การ
หารจำนวนนับที่มากกว่า 
100,000  
และ 0 
-  การประมาณผลลัพธ์ของการ
บวก การลบ การคูณ การหาร 
-  การบวกและการลบ 
-  การคูณและการหาร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้ โจทย์ปัญหาและการ
สร้างโจทย์ปัญหา พร้อม ท้ังหา
คำตอบ 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๔๓ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 

จำนวนนับท่ีมากกว่า 
100,000 และ 0 
12. สร้างโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอนของจำนวนนับและ 
0 พร้อมท้ังหาคำตอบ 

  

 13. หาผลบวก ผลลบของ
เศษส่วนและจำนวนคละท่ี
ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 
14. แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวกและ
โจทยปัญหาการลบเศษส่วน
และจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัว
หนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วน
อีกตัวหนึ่ง 

การบวก การลบเศษส่วน 
- การบวก การลบเศษส่วนและ
จำนวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ
โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและ 
 จำนวนคละ 

 

 15. หาผลบวก ผลบของ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 
16. แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยม
ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 

การบวก การลบทศนิยม 
- การบวก การลบทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ ทศนิยมไม่เกิน 2 ขั้นตอน 

 

 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ             
                          นำไปใช้  
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.4 (มีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นพื้นฐาน แต่ไม่
วัดผล) 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจากการ
คูณ การหารด้วยจำนวนเดียวกัน 

 

 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๔๔ 
 

                                                                  สาระท่ี  2 การวัดและเรขาคณิต 
 

มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และ           
                         นำไปใช้ 
 
\ 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.4 1. แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

เวลา 
-  การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที 
ช่ัวโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา 
- การอ่านตารางเวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

ช่วงเวลาในการจัดประเพณีท้องถิ่น
ของจังหวัดภูเก็ต 

2. วัดและสร้างมุมโดยใช้ 
โพรแทรกเตอร์ 

การวัดและสร้างมุม 
-  การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพร
แทรกเตอร์ 
-  การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของ
มุม 
 

 

3. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและ
พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
-  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม
มุมฉาก 
-  พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ 
 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

 

 
 
 
 
 
 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๔๕ 
 

มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง            
                         รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.4 
 

1. จำแนกชนิดของมุ ม 
บอกช่ือมุม ส่วนประกอบ
ข อ ง มุ ม แ ล ะ เ ขี ย น
สัญลักษณ์แสดงมุม 
 
 
 
 
 
2. สร้างรูปส่ีเหล่ียมมุม
ฉากเมื่อกำหนดความยาว 
 ของด้าน 

รูปเรขาคณิต 
-  ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง  
-  มุม 
o ส่วนประกอบของมุม 
o การเรียกชื่อมุม 
o สัญลักษณ์แสดงมุม 
o ชนิดของมุม 

- ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 
- การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

 

                                                                            สาระที่  3 สถิติและความน่าจะเป็น 
 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.4 1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
แท่ง ตารางสองทางใน
การหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา 

การนำเสนอข้อมูล 
-  การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 
(ไม่รวมการย่นระยะ) 
- การอ่านตารางสองทาง (two-way 
table) 

ใช้แผนภู มิ ในการนำเสนอข้อมู ล
เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นในจังหวัด
ภูเก็ตท่ี 

 
 
 
 
 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๔๖ 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

สาระที่  1 จำนวนและพีชคณิต 
 

มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ  
 
                         จำนวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เขียนเศษส่วนท่ีมีตัว
ส่วนเป็นตัวประกอบของ 
10หรือ 100 หรือ 
1,000 ในรูปทศนิยม 

ทศนิยม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ
ทศนิยม 
- ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 
ตำแหน่งท่ีเป็นจำนวนเต็ม  ทศนิยม 
1 ตำแหน่งและ 2 ตำแหน่ง การใช้
เครื่องหมาย ≈ 

 

2. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 

จำนวนนับและ 0 การบวก การลบ 
การคูณ และการหาร 
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 

 

3. หาผลบวก ผลลบของ
เศษส่วนและจำนวนคละ 
4. หาผลคูณ ผลหารของ
เศษส่วนและจำนวนคละ 
5. แสดงวิธีหาคำตอบของ

โจทย์ 
ปัญหาการบวก การลบ 

การคูณ การ 
หารเศษส่วน 2 ขั้นตอน 

เศษส่วน และการบวก การลบ การ
คูณ การหารเศษส่วน 
- การเปรียบเทียบเศษส่วนและ
จำนวนคละ 
- การบวก การลบของเศษส่วนและ
จำนวนคละ 
- การคูณ การหารของเศษส่วนและ
จำนวนคละ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและจำนวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จำนวนคละ 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๔๗ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

6.  หาผลคูณของทศนิยม
ท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่
เกิน 3 ตำแหน่ง 
7. หาผลหารท่ีตัวต้ังเป็น
จำนวนนับหรือทศนิยมไม่
เกิน 3 ตำแหน่ง และ
ตัวหารเป็นจำนวนนับ  
ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 
3 ตำแหน่ง 
8. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม 2 ข้ันตอน 

การคูณ การหารทศนิยม 
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก 
การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
- การคูณทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

 

9. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาร้อยละ
ไม่เกิน 2 ข้ันตอน 

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
- การอ่านและการเขียนร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์ 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 

 

                                                                                สาระที่  2 การวัดและเรขาคณิต 
 

มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และ           
                         นำไปใช้ 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.5 1. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวที่มีการเปล่ียน
หน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม 

ความยาว 
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความ
ยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร 
 เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับ
เมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
โดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียน 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๔๘ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 หน่วยและทศนิยม 

2. แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก
ท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม 

น้ำหนัก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก 
กิโลกรัมกับกรัมโดยใช้ความรู้เรื่อง
ทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก 
โดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียนหน่วย
และทศนิยม 

 

3. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก
และความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตร 
ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตรและ
ลูกบาศก์เมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 

 

4. แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ 

ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปของ 

รูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของ
รูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน
และรูปส่ีเหล่ียมขนม
เปียกปูน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม 
- พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน
และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
-  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ

ยาวรอบรูป 
ของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูป

ส่ีเหล่ียมด้าน 
ขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๔๙ 
 

 

มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง            
                         รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.5 
 

1. สร้างเส้นตรงหรือส่วน
ของเส้นตรงให้ขนานกับ
เส้นตรงหรือส่วนของ
เส้นตรงท่ีกำหนดให้ 

รูปเรขาคณิต 
- เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการ
ต้ังฉาก 
- เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการ
ขนาน 
- การสร้างเส้นขนาน 
- มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอก
ท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของ 

 

2. จำแนกรูปส่ีเหล่ียม
โดยพิจารณาจากสมบัติ
ของรูป 
3. สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิด

ต่าง ๆ เมื่อ 
กำหนดความยาวของ

ด้านและขนาด 
ของมุมหรือเมื่อกำหนด

ความยาวของ 
เส้นทแยงมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม 
- การสร้างรูปส่ีเหล่ียม 

 

4. บอกลักษณะของ
ปริซึม 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม
เสน้ตัดขวาง (Transversal) 

บอกลักษณะของรูปทรงปริซึม 
-ประติมากรรมในท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๕๐ 
 

สาระที่  3 สถิติและความน่าจะเป็น 
 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.5 1. ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้น
ในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา 
2. เขียนแผนภูมิแท่งจาก
ข้อมูลท่ีเป็น 

การนำเสนอขอ้มูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 
- การอ่านกราฟเส้น 

นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง 
จำนวนนักท่องเท่ียวในสถานท่ี
ท่องเท่ียวแต่ละท่ีของจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๕๑ 
 

 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

สาระที่  1 จำนวนและพีชคณิต 

 

 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ  
                         จำนวน ผลที่เกิดขึน้จากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.6 1.เปรียบเทียบ เรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละ จาก
สถานการณ์ 
ต่าง ๆ 

  เศษส่วน 
 - การเปรียบเทียบและ

เรียงลำดับเศษส่วนและ
จำนวนคละ   โดยใช้
ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 

 

2.เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ 
จากข้อความหรือสถานการณ์ 
โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณเป็น
จำนวนนับ  
3.หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับ
อัตราส่วนท่ีกำหนดให้ 

  อัตราส่วน 
 - อัตราส่วน อัตราส่วนท่ี

เท่ากันและมาตราส่วน 

 

4. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่
เกิน 3 จำนวน 
5. หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่
เกิน 3 จำนวน 
6. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

  จำนวนนับและ 0 
 - ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ 

ตัวประกอบเฉพาะและการ
แยก ตัวประกอบ 

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

เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 

 

7. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ 
คูณหารระคน ของเศษส่วน
และจำนวนคละ 

  การบวก การลบ การคูณ 
การหารเศษส่วน 

- การบวก การลบเศษส่วนและ
จำนวนคละโดยใช้ความรู้    
เรื่อง ค.ร.น. 

 

 8.แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ 
ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ
2-3 ขั้นตอน 

-  การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษส่วนและจำนวน
คละ 

 - การแก้โจทย์ปัญหา
เศษส่วนและจำนวนคละ 

 

9. หาผลหารของทศนิยมท่ี
ตัวหารและผลหาร เป็นทศนิยม
ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 
10. แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณการหารทศนิยม 3 
ขั้นตอน 

  ทศนิยม และการบวก 
การลบ การคูณ การหาร 

 - ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศษส่วนและทศนิยม 

 - การหารทศนิยม 
-   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ทศนิยม (รวมการแลกเงิน
ต่างประเทศ) 

 

11.  แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
12.  แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาร้อยละ 2-3 
ขั้นตอน 

  อัตราส่วนและร้อยละ 
 - การแก้โจทย์ปัญหา

อัตราส่วนและมาตราส่วน 
 - การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๕๓ 
 

 

มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ             
                          นำไปใช้  
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.6 
 
 

1.แสดงวิธีคิดและหา
คำตอบของปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูป 

  แบบรูป 
 - การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

 

 

 

                                                                                สาระที่  2 การวัดและเรขาคณิต 
 

มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และ           
                         นำไปใช้ 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.6 
 
 

1. แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิต
สามมิติท่ีประกอบด้วยทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

  ปริมาตรและความจุ 
 - ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ

ท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 

 - การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 

 

 2.แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและ 
พื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
3.แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและ 

  รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 - ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ

รูปสามเหล่ียม 
 - มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม 
 - ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ

รูปหลายเหล่ียม 
 - การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๕๔ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 

พื้นท่ีของวงกลม ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลาย
เหล่ียม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ
วงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 

 

 

มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง            
                         รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.6 
 
 

1. จำแนกรูปสามเหล่ียม
โดยพิจารณาจาก
สมบัติของรูป 

2. สร้างรูปสามเหล่ียม
เมื่อกำหนดความยาว
ของด้านและขนาด
ของมุม 

  รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 - ชนิดและสมบัติของรูป

สามเหล่ียม 
 - การสร้างรูปสามเหล่ียม 
 - ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 
 - การสร้างวงกลม 

 

3. บอกลักษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิติชนิด
ต่าง ๆ 

4. ระบุรูปเรขาคณิตสาม
มิติท่ีประกอบจากรูป
คล่ี และระบุรูปคล่ี 

      ของรูปเรขาคณิต
สามมิติ 

  รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 - ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 

พีระมิด 
 - รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย 

ปริซึมพีระมิด 

 

                                                                      

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๕๕ 
 

       สาระที่  3 สถิติและความน่าจะเป็น 
 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ป.6 
 
 

1. ใช้ข้อมลูจากแผนภูมิ
รูปวงกลมใน 

การหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา 

  การนำเสนอขอ้มูล 
 - การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

นำเสนอข้อมูลแผนภูมิวงกลม 
- จำนวนอาชีพของประชากร

ในท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต 
- รายได้เบ้ืองต้นของอาชีพ

ประชากรในท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร ์
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๕๗ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

คณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐ การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน ๑๐๐และ๐  โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <  การเรียงลำดับจำนวนนับ ๑ ถึง 
๑๐๐ และ ๐ ได้ ๓ จำนวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ ท่ีตัวตั้ง
ไม่เกิน ๑๐๐ โจทย์ปัญหาการบวกท่ีผลบวกไม่เกิน ๑๐๐  โจทย์ปัญหาการลบท่ีตัวต้ังไม่เกิน100 รูปเรขาคณิตสอง
มิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ  รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็น
เมตร การวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด เป็นขีด การอ่านแผนภูมิรูปภาพ บอกส่วนประกอบของ
แผนภูมิ 
 

    ตัวชี้วัด 
ค1.1  ป.1/1   บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดู 
                    อารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 
ค1.1  ป.1/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <  
ค1.1  ป.1/3 เรียงลำดับจำนวนไม่เกิน  100 และ 0 ต้ังแต่ 3 ถึง 5 จำนวน 
ค1.1  ป.1/4  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์    
                    แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 
ค1.1  ป.1/5  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับ    
                    ไม่เกิน 100 และ 0     
ค1.2  ป.1/1  ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10    
                    และระบุรูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละชุด 
                    ท่ีซ้ำมี 2 รูป 
ค2.1 ป.1/1  วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  
ค2.1 ป.1/2   วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
ค2.2 ป.1/1  จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม     
                    ทรงกระบอก และกรวย 

ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1            เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๕๘ 
 

ค3.1 ป.1/1  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป 1 รูป    
                    แทน 1 หน่วย 

 
รวม 10 ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๕๙ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

คณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ บอกจำนวนคู่และค่ี เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ จำนวน บอก
ความหมายของการบวก แสดงวิธีการบวกและการลบจำนวนท่ีมีตัวต้ังไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ไม่มีการทดและการกระจาย 
การบวกจำนวนนับ ๓ จำนวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน ๑,๐๐๐ แก้โจทย์ปัญหาการบวก บอกความหมายการคูณ ท่องสูตร
คูณแม่ ๒ - ๖ ได้ แสดงวิธีกรคูณโดยใช้สูตรคูณ แก้โจทย์ปัญหาการคูณท่ีมีตัวต้ังไม่เกิน ๑๐๐ ได้ บอกความหมาย
การหาร หาผลหารของจำนวนท่ีมีตัวตั้งและตัวหารหนึ่งหลัก แก้โจทย์ปัญหาการหารท่ีมีตัวต้ังไม่เกิน ๒ หลัก และมี
ตัวหารไม่เกิน ๑ หลักได้ 

บอกเครื่องมือในการบอกเวลา บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที บอกเวลากลางวันและกลางคืน วัดและ
เปรียบเทียบความยาวโดยใช้ไม้บรรทัด สายวัดตัวและสายวัดชนิดตลับได้ เปรียบเทียบความยาวเซนติเมตรเป็น
เมตร แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด แก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก บอกเครื่องมือวัดปริมาตรและความจุ วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็น
ลิตร แก้โจทย์ปัญหาปริมาตรและความจุ 

จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม รูปเรขาคณิต ๒ มิติ และรูปเรขาคณิต            
๓ มิติ 
 บอกการดำเนินการทางเรขาคณิตและหาคำตอบของโจทน์ระคนได้  
 

ตัวชี้วัด 
 

ค1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลข 
                  ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
ค1.1 ป.2/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <  
ค1.1 ป.2/3 เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ต้ังแต่ 3 ถึง 5 จำนวนจากสถานการณ์    
                  ต่าง ๆ 

ค ๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๒                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒     เวลา 20๐ ช่ัวโมง/ปี 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๖๐ 
 

ค1.1 ป.2/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์ 
                  แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
ค1.1 ป.2/5 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน 1 หลักกับ  
                  จำนวนไม่เกิน 2 หลัก 
ค1.1 ป.2/6 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร  
                  1 หลัก โดยท่ีผลหารมี 1 หลักท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัว 
ค1.1 ป.2/7 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
ค1.1 ป.2/8 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
ค2.1 ป.2/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาท่ีมีหน่วยเด่ียวและหน่วยเดียวกัน 
ค2.1 ป.2/2 วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
ค2.1 ป.2/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็น 
                 เมตรและเซนติเมตร 
ค2.1 ป.2/4 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
ค2.1 ป.2/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็น 
                 กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
ค2.1 ป.2/6 วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
ค2.2 ป.2/1 จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม 
ค3.1 ป.2/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย 

5 หน่วย หรือ 10 หน่วย 
 
รวม 16 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๖๑ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

คณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
การเขียนจำนวนในรูปการณ์กระจาย บอกค่าประจำหลัก เปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ เรียงลำดับจำนวน
นับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บอกจำนวนท่ีหายไปในรูปแบบท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ หรือ ๒  
แสดงวิธีการบวกและการลบ ท่ีมีตัวต้ังไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ไม่มีการทดและการกระจาย แก้โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบได้ สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ หาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ ท่องสูตรคูณแม่ ๒ - ๑๒ ได้ 
แสดงวิธีการคูณจำนวนท่ีมีตัวตั้ง ต้ังแต่ ๒ หลักขึ้นไปกับตัวคูณต้ังแต่ ๑ หลัก หาผลหารของจำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน 
๔ หลัก และตัวหาร ๑ หลัก (โดยการหารยาว) หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ สามารถแสดงวิธีแก้
โจทย์ปัญหาการคูณและการหารได้ หาผลลัพธ์จากการบวก ลบ คูณ หาร ระคนได้ 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่าน และเขียนเศษส่วนท่ีแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วนท่ี
กำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากัน โดยท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน หาผลบวกและผลลบ ของ
เศษส่วน (กรณีส่วนเท่ากัน) สามารถวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน เวลา และระยะเวลา เลือกใช้เครื่องมือความยาวท่ีเหมาะสม 
วัดและบอกความยาวของส่ิงต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตร
และเป็นเซนติเมตร เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร 
เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร เลือกใช้เครื่องช่ังที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด 
กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องตวง
ท่ีเหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตรความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิเมตร  

เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เขียนตาราง
ทางเดียวจากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 
 

ค ๑3๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๓                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     เวลา 200 ชั่วโมง/ปี 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๖๒ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ค1.1 ป.3/1 อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน  
                      100,000 และ 0 
ค1.1 ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
ค1.1 ป.3/3 บอก อ่าน และเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณส่ิงต่างๆ และเขียนแสดงส่ิงต่าง ๆ ตาม 
                      เศษส่วนท่ีกำหนด 
ค1.1 ป.3/4 เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากันโดยท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 
ค1.1   ป.3/5 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของ

จำนวนนับไม่เกิน  100,000 และ 0 
ค1.1 ป.3/6 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกนิ 4 หลัก  
                       ตัวหาร 1 หลัก 
ค1.1   ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 4 

หลัก และจำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก 
ค1.1 ป.3/8 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 
ค1.1 ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 
ค1.1   ป.3/10หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และ หาผลลบของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วน

เท่ากัน 
ค1.1 ป.3/11แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะทาง 
ค1.2 ป.3/1 ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 
ค2.1 ป.3/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
ค2.1   ป.3/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน 1 และ

โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 
ค2.1   ป.3/3 เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของส่ิงต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและ

มิลลิเมตร เป็นเมตรและเซนติเมตร 
ค2.1 ป.3/4 คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
ค2.1   ป.3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตรจาก

สถานการณ์ต่าง ๆ 
ค2.1   ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร 

เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 
ค2.1 ป.3/7 เลือกใช้เครื่องช่ังท่ีเหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรมั 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๖๓ 
 

ค2.1 ป.3/8 คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
ค2.1   ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ

กิโลกรัม 
ค2.1   ป.3/10 เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จาก 
                      สถานการณ์ต่าง ๆ 
ค2.1  ป.3/11 เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและ 
                      มิลลิลิตร 
ค2.1  ป.3/12 คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
ค2.1  ป.3/13 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตร 
                     และมิลลิลิตร 
ค2.2  ป.3/1 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร 
ค3.1  ป.3/1 เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ 
                    ปัญหา 
ค3.1  ป.3/2 เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวใน 
                     การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
รวม 28 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๖๔ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

คณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่าน และ
เขียนเศษส่วน จำนวนคละแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละท่ี กำหนด 
เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่านและเขียนทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การ
หาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการ
ลบของจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของ
จำนวนหลายหลัก ๒ จำนวน ท่ีมีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๖ หลัก 
ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับ และ ๐ 
พร้อมท้ังหาคำตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีก
ตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ 
ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง  

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม  บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 

ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

ตัวชี้วัด 
 

ค1.1  ป.4/1   อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับท่ี              
                    มากกว่า 100,000 
ค1.1  ป.4/2   เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับท่ีมากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ 

ค ๑4๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๔                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     เวลา 160 ชั่วโมง/ปี 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๖๕ 
 

ค1.1  ป.4/3   บอก อ่าน และเขียนเศษส่วน จำนวนคละแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ  
                    ตามเศษส่วน จำนวนคละท่ีกำหนด 
ค1.1  ป.4/4   เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีก 
                    ตัวหนึ่ง 
ค1.1  ป.4/5   อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งแสดงปริมาณของส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิง 
                    ต่าง ๆ ตามทศนิยมท่ีกำหนด 
ค1.1  ป.4/6   เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
ค1.1  ป.4/7  ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารจากสถานการณ์ต่าง ๆ  
                    อย่างสมเหตุสมผล 
ค1.1  ป.4/8   หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์ 
                    แสดงการลบของจำนวนนับท่ีมากกว่า 100,000 และ 0 
ค1.1  ป.4/9   หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก 2  
                    จำนวน ท่ีมีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน  
                    6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 
ค1.1  ป.4/10 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ และ 0 
ค1.1  ป.4/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับท่ีมากกว่า 100,000  
                    และ 0 
ค1.1  ป.4/12 สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับและ 0 พร้อมท้ังหาคำตอบ 
ค1.1  ป.4/13 หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัว 
                     ส่วนอีกตัวหนึ่ง  
ค1.1  ป.4/14 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและ 
                    จำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 
ค1.1  ป.4/15 หาผลบวก ผลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 
ค1.1  ป.4/16 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน  
                    3 ตำแหน่ง 
ค2.1  ป.4/1   แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
ค2.1  ป.4/2 วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
ค2.1  ป.4/3  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป 
                     ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ค2.2 ป.4/1   จำแนกชนิดของมุม บอกช่ือมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๖๖ 
 

ค2.2 ป.4/2   สร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 
ค3.1  ป.4/1   ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 
รวม 22 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๖๗ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

คณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ การหา ค.ร.น. ของ
เศษส่วน 

การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ เศษส่วน (กรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน) การคูณและการหารเศษส่วน              
การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน การประมาณทศนิยม การบวก ลบ ทศนิยม การคูณทศนิยมท่ีตัวต้ังและตัว
คูณเป็นทศนิยม การหารทศนิยมท่ีตัวตั้งและตัวหารเป็นทศนิยม การบวก ลบ คูณ หารระคนทศนิยมได้ 

สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง ท่ีกำหนดให้  การหามุม
ภายในเส้นขนาน จำแนกประเภทของรูปเรขาคณิต การหาความรอบรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ 

การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ี ความยาวรอบรูป 
 บอกความหมายของร้อยละ การเปล่ียนเศษส่วนเป็นร้อยละ การหาตัวไม่ทราบค่าของร้อยละ 
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหลี่ยม
ด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง
ท่ีกำหนดให้ จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิด                ต่าง ๆ เมื่อ
กำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม  

ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับ  

ตัวชี้วัด 
 

ค1.1 ป.5/1 เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10หรือ100หรือ1,000ในรูปทศนิยม 
ค1.1 ป.5/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 
ค1.1 ป.5/3 หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ 
ค1.1 ป.5/4 หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ 
 

ค ๑5๑๐๑   คณิตศาสตร์  ๕                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     เวลา 160 ชั่วโมง/ปี 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๖๘ 
 

ค1.1 ป.5/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2  
                    ขั้นตอน 
ค1.1 ป.5/6 หาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 
ค1.1 ป.5/7 หาผลหารท่ีตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกนิ 3 ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ 

ผลหารเป็นทศนิยม  ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 
ค1.1 ป.5/8 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2  
                    ขั้นตอน 
ค1.1 ป.5/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ข้ันตอน 
ค2.1 ป.5/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปล่ียนหน่วยและเขียน 
                   ในรูปทศนิยม 
ค2.1 ป.5/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนใน 
                    รูปทศนิยม 
ค2.1 ป.5/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ

ภาชนะ 
   ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ค2.1 ป.5/4 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูป

ส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
ค2.2 ป.5/1 สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีกำหนดให้ 
ค2.2 ป.5/2 จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
ค2.2 ป.5/3 สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนด

ความยาวของเส้นทแยงมุม 
ค2.2 ป.5/4 บอกลักษณะของปริซึม 
ค3.1 ป.5/1 ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
ค3.1 ป.5/2 เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลท่ีเป็นจำนวนนับ 
 
รวม 19 ตัวชีวั้ด 
 
 
 
 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๖๙ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

คณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

หาตัวประกอบท้ังหมดของจำนวนนับได้ บอกได้ว่าจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะท้ังหมด
ของจำนวนนับ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ            หาอัตราส่วน
ท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาอัตราส่วน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ และแสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับ
แบบรูป  

บอกชนิดของรูปสามเหล่ียม บอกส่วนประกอบของรูปสามเหล่ียม หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป
สามเหล่ียม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียม บอกส่วนประกอบของวงกลม หาความยาวเส้นรอบวงและ
พื้นท่ีของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปวงกลม  

อ่านข้อมูลจากแผนภูมิวงกลมได้ใช้ข้อมูลจากแผนวงกลมในการตอบคำถาม 
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด 
 

ค1.1 ป.6/1 เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
ค1.1   ป.6/2 เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยท่ี

ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ 
ค1.1 ป.6/3 หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้ 
ค1.1 ป.6/4 หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
ค1.1 ป.6/5 หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 

ค ๑6๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๖                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     เวลา 160 ชั่วโมง/ปี 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๗๐ 
 

ค1.1 ป.6/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
ค1.1 ป.6/7 หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณหารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ 
ค1.1 ป.6/8 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ 2-3 ขั้นตอน 
ค1.1 ป.6/9 หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหาร เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 
ค1.1 ป.6/10แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2-3 ขั้นตอน 
ค1.1 ป.6/11แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
ค1.1 ป.6/12แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณการหารทศนิยม 3  
                    ขั้นตอน 
ค1.2 ป.6/1 แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
ค2.1   ป.6/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ค2.1 ป.6/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลาย 
                    เหล่ียม 
ค2.1 ป.6/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 
ค2.2 ป.6/1 จำแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
ค2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม 
ค2.2 ป.6/3 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
ค2.2 ป.6/4 ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคล่ี และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสาม 
                     มิติ 
ค3.1 ป.6/1 บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ 

รวม 21 ตัวชีว้ัด 
 

 
 
 
 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๗๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร ์
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๗๒ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

 
 

ค ๑๑๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                                                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  

บอกจำนวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจำนวนท่ีกำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย = 
≠ > < เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  

ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปท่ีหายไป
ในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ีซ้ำมี ๒ รูป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ได้ 
 2. สามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ได้ 
 3. สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
ลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ได้ 
 ๔. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิ น 
๑๐๐ และ ๐ ได้ 
 ๕. สามารถระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑, ๕ และ ๑๐ ได้ 
 ๖. การบวกลบจำนวนสองจำนวนท่ีตัวตั้งและตัวบวกไม่เกิน100 และ ไม่มีการกระจาย 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๗๓ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

 
 

ค ๑๒๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                                   เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 

หาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวน
นับ  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การหาร  หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา ๒ ขั้นตอน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
  
 ๑. สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
ลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐  
 ๒. สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่
เกิน ๒ หลักได้ 
 ๓. สามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 
โดยท่ีผลหารมี ๑ หลัก ท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัวได้ 
 ๔. สามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ได้ 
 ๕. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ได้ 
 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๗๔ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

 
 

ค ๑๓๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                                                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  
  แสดงวิธีการบวก ลบ จำนวนท่ีมีตัวต้ังเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐  และสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ                
การลบ  
  แสดงวิธีการคูณจำนวนท่ีมีตัวตั้งต้ังแต่สามหลักขึ้นไปกับตัวคูณต้ังแต่สองหลักขึ้นไปได้   

แสดงวิธีการหารจำนวนท่ีมีตัวหาร ๑ หลักและ๒ หลัก โดยวิธีการหารด้วยวิธีการหารส้ันและหารยาว  
แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร  
หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณหารระคนของจำนวนนับและแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณหาร

ระคน  
  สามารถแสดงวิธีการบวกลบทศนิยม และแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาทศนิยมได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สามารถบวกลบจำนวนและแสดงวิธีการหาคำตอบการบวกลบจำนวนได้ 
  ๒. สามารถหาผลลัพธ์การคูณจำนวนท่ีมีตัวตั้งต้ังแต่สามหลักขึ้นไปกับตัวคูณต้ังแต่สองหลักขึ้นไปได้ 
 ๓. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนท่ีมีตัวตั้งต้ังแต่สามหลักขึ้นไปกับตัวคูณต้ังแต่สอง
หลักขึ้นไปได้ 

  ๔. สามารถหาคำตอบของการหารด้วยวิธีการหารส้ันและวิธีการหารยาวได้ 

 ๕. สามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณหารระคนของจำนวนนับ 
 ๖. แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณหารระคน  

  ๗. สามารถจำแนกชนิดของเศษส่วนได้ 
  ๘. สามารถเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินได้ 
  ๙. สามารถเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละได้ 
  ๑๐. สามารถบวกลบ ทศนิยมได้ 

        รวม  ๑0  ผลการเรียนรู 

 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๗๕ 
 

คำอธิบายรายวิชา 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
 

ค ๑๔๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  
 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับ พร้อมท้ังแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาหลาย
ขั้นตอน   
 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวการวัด  การช่ัง  การตวงและเวลา   
 สามารถบวกลบคูณหารทศนิยมและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยป์ัญหาทศนิยมได้  
 แสดงวิธีการบวกลบเศษส่วนท่ีตัวส่วนไม่เท่ากัน แสดงการคูณคูณ หารเศษส่วน   และแสดงวิธีบวกลบคูณ
หารเศษส่วนระคน   
 แสดงวิธีการแก้สมการอย่างง่าย 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
 ๑. สามารถหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน และแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาหลาย
ขั้นตอนได้ 
 ๒. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการวัด  การช่ัง  การตวง  เวลาได้ 
 ๓. สามารถบวกลบคูณหารทศนิยมได้ 
 ๔. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาทศนิยมได้ 
 ๕. สามารถบวกลบเศษส่วนท่ีตัวส่วนท่ีไม่เท่ากันได้ 
 ๖. สามารถคูณ หารเศษส่วนได้ 
 ๗. สามารถบวกลบคูณหารระคนเศษส่วนได้ 
 ๘.สามารถแก้สมการอย่างง่ายได้ 
 
รวม  ๘  ผลการเรียนรู 

 
 
 
 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๗๖ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

 

 
ค ๑๕๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕                                                   เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  

เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาและการเปลี่ยนหน่วยความยาวและหน่วยปริมาตรโดยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์  หา
ผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ หาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตำแหน่ง หาผลหารท่ีตัวต้ังเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็น
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ท่ีมีการเปล่ียนหน่วย และเขียนในรูปทศนิยม 
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหลี่ยม
ด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง
ท่ีกำหนดให้ จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาว
ของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถเขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยมได้ 
 2. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ได้ 
 3. สามารถหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละได้ 
 4. สามารถหาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งได้ 
 5. สามารถหาผลหารท่ีตัวต้ังเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ 
ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งได้ 

7. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ 
8. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ท่ีมีการเปล่ียนหน่วย และเขียน

ในรูปทศนิยมได้ 
9. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ

ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากได้ 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๗๗ 
 

10. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของ
รูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนได้ 

11. สามารถสร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อ
กำหนดความยาวของเส้นทแยงมุมได้ 

12. สามารถบอกลักษณะของปริซึมได้ 
 
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชา 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

 
 
ค ๑๖๒๐๑  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                                   เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
  
 เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยท่ีปริมาณแต่ละ
ปริมาณเป็นจำนวนนับ หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ 
จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน หา
ผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอน  
 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม และความยาวรอบรูป
และพื้นท่ีของวงกลม จำแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อกำหนดความยาวของ
ด้านและขนาดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคล่ี 
และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  
 1. สามารถเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยท่ี
ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับได้ 
 2. สามารถหาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีกำหนดให ้
 3. สามารถหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวนได้ 
 4. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ได้ 
 5. สามารถหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละได้ 

6. สามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอนได้ 
7. สามารถหาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งได้ 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๗๙ 
 

8. สามารถแสดงแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนได้ 
9. สามารถแสดง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอนได้ 

 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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                 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

                

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 
 

                                                                                                           ความสำคัญ 
 
 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็น
กระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวช้ีวัด ของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการ
เรียน  โดยมีองค์ประกอบของการวัดผลและประเมินการเรียนรู้ ท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดจุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ไว้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด ท่ี
กำหนดในสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  มีความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
                                                                            

          แนวทางการวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลรายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน

ตามตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐาน ตามท่ีกำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายจาก
แหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนโดยการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนโดยสังเกตพัฒนาการและความ
ประพฤติของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม  การประเมินตามสภาพจริง เช่นการประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น  ควบคู่กับการใช้การทดสอบแบบ
ต่าง ๆ อย่างสมดุลและครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านเจตคติ  โดยให้ความสำคัญกับการ
ประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อการประเมินการเล่ือนช้ัน
และการจบการศึกษาและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถ 
ท่ีแสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบและตรวจสอบความก้าวหน้า
ของตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน หน่วยการเรียนรู้เป็นส่วนท่ีผู้สอนและผู้เรียนใช้ตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้หรือยัง การประเมินในระดับช้ันเรียนต้องอาศัยท้ังผลการประเมินย่อยเพื่อพัฒนา และการประเมินผล
รวมเพื่อสรุปผลการเรียนรู้เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 
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                                                                        วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

            วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีวางไว้ควรมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
               ๑. ต้องวัดท้ังความรู้  ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
รวมทั้งโอกาสในการเรียนของผู้เรียน 
                ๒. วิธีการวัดผลและประเมินผล ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท่ี
กำหนดไว้ 
                 ๓. ต้องเก็บข้อมูลท่ีได้จากการวัดผลและประเมินผลตามความเป็นจริงและต้องประเมินผลภายใต้
ข้อมูลท่ีมีอยู่ 
                 ๔. ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องนำไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุป  
ท่ีสมเหตุสมผล 
                 ๕. การวัดผลต้องเท่ียงตรงและเป็นธรรม ท้ังด้านของวิธีการวัด  โอกาสของการประเมิน 
 

                                                     
  วัตถุประสงค์ของการวัดในรายวิชา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 
๑. เพื่อวินิจฉัยความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม  จริยธรรม  

ค่านิยมของผู้เรียนและเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะได้เต็มศักยภาพ 
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ตัวผู้เรียนเองว่าบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการเรียนรู้ 

 
                                                                                การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

   กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมในห้องเรียน  กิจกรรมการปฏิบัติ กิจกรรมการ
สำรวจ กิจกรรมการตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงาน ฯลฯ 
อย่างไรก็ตามในการทำกิจกรรมต้องคำนึงว่าผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพท่ีแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจึงอาจทำงาน
ช้ินเดียวกันได้เสร็จในเวลาท่ีแตกต่างกัน และผลของงานท่ีได้อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อผู้เรียนทำกิจกรรมเหล่านี้
เสร็จแล้วก็จะต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ช้ินงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่าง ๆ เจตคติ ความรัก 
ความซาบซึ้ง กิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ทำเหล่านี้ต้องใช้วิธี ประเมินท่ีมีความแตกต่างกัน เพื่อช่วยให้สามารถประเมิน
ความรู้ ความสามารถและความรู้สึกนึกคิดท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจะมี
ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลายๆ ด้าน หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่าง ๆกันสอดคล้องกับชีวิตจริง 
และต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ข้อมูลท่ีมากพอท่ีจะสะท้อนของผู้เรียนได้ 
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                                                                                                                      ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 
 

๑. การวัดประเมินผลตามสภาพจริง มี ลักษณะท่ีสำคัญ คือใช้วิธีการประเมินกระบวนการคิด 
ท่ีซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพผู้เรียนในด้านของผู้ผลิตและกระบวนการท่ีได้ผล
ผลิตมากกว่าท่ีจะประเมินว่าผู้เรียนจดจำความรู้อะไรบ้าง 

๒. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนเพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนท่ีควรส่งเสริมและส่วนท่ีแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความต้องการ
ของแต่ละบุคคล 

๓. เป็นการประเมินท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อนร่วม
ห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง เช่ือมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ 

๔. ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน และการวางแผนการสอน
ของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล
ได้หรือไม่  

๕. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนไปสู่ชีวิตจริงได้ 
๖. ประเมินด้านต่างๆด้วยวิธีท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 

 
 

                                                                                          วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้ 
 
 
 
 

เพื่อให้การวัดและประเมินผลสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนผลการประเมินอาจได้มาจาก
แหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้ 
              ๑ .การประเมินผลก ลุ่ม ( Group Assessment ) ความสามารถท่ีจะทำงาน ในฐานะสมาชิก 
ท่ีมีประสิทธิภาพของกลุ่มถือเป็นทักษะสำคัญในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การทำกิจกรรมต้อง
เน้นย้ำการทำงานเป็นกลุ่มท่ีมีการจัดการด้านความพร้อมท่ีมีคุณภาพและมีการประเมินผลท่ีละเอียดรอบคอบ การ
ทำงานกลุ่มของผู้เรียนจะมีคุณภาพสูงสุดรวมทั้งมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินเมื่อมีการปฏิบัติดังนี้ 
                ๑) จัดบรรยากาศให้เหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจว่าการทำงานกลุ่มจะให้ผลดีแก่ผู้เรียน
อย่างไร  ผลงานกลุ่มจะประเมินด้วยวิธีใด 
      ๒) จัดให้ผู้เรียนทราบว่า งานของกลุ่มจะประเมินเมื่อใดล่วงหน้าเพื่อผู้เรียนจะได้ไม่กดดันและวิตก
กังวลว่าผู้สอนจะประเมินเมื่อใด 
               ๓) การกำหนดคะแนนไม่ควรมากเกินไป เพราะหลักการต้องการจะพัฒนาการทำงานร่วมกัน 
               ๔) แจ้งเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนได้ทราบ และบอกเกณฑ์บางส่วนให้ พร้อมท้ังให้ผู้เรียนเพิ่มเติม
เกณฑ์ของตนเองได้ จึงค่อยตัดสินใจว่าแต่ละเกณฑ์จะให้คะแนนอย่างไร 
     ๕) จัดเวลาให้ผู้เรียนได้มีการสำรวจว่าคุ้มค่าแก่การเรียนรู้หรือไม่ เป็นการให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์
ผลสำเร็จของตนเอง มีเวลาแยกแยะว่ายังมีจุดใดท่ีสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นอีก 
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               ๖) ผู้สอนต้องมั่นใจและกระจ่างชัดเจนว่า ส่ิงท่ีประเมินผล คือ ผลผลิตจากงานของกลุ่มหรือประเมิน
ก ระบ วน ก ารท ำงาน  ก ระ บ วน ก ารแ ละ ผลผ ลิต เป็ น คน ละ เรื่ อ งกั น  แ ละจำ เป็ น ต้ อ งมี แ น วท าง  
การประเมินท่ีแตกต่างกัน ในการทำกิจกรรมกลุ่ม บางกิจกรรมใช้การประเมินผลผลิต แต่บางกิจกรรมอาจใช้เพื่อ
การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติเท่านั้น 
               ๗) ต้องระวังอันตรายจากการประเมินงานกลุ่มเป็นรายบุคคล เพราะจะนำไปสู่ความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจ
และการโต้แย้งอย่างรุนแรงได้ ต้องมีการแจ้งเกณฑ์ล่วงหน้า มีการอภิปราย มีข้อตกลงต้ังแต่แรกเริ่มลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม การประเมินผลบุคคลควรจะทำต่อเมื่อ ผู้เรียนท้ังกลุ่มได้รับการพัฒนาความมั่นใจและความเช่ือถือ 
               ๘) พิจารณาการจัดกลุ่ม จะให้ผู้เรียนจัดกลุ่มเองหรือไม่หรือจะใช้การสุ่มจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มเพื่อความ
เหมาะสมในการคละ ความสามารถของผู้เรียนในกลุ่ม หรือผู้สอนจัดผู้เรียนให้สมดุลเพื่อคละประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถและทักษะของผู้เรียน วิธีนี้มีประโยชน์เพื่อจัดกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมีคุณภาพแต่ต้องการ
ทักษะการประสานงานท่ีสูงมาก 
                ๒. การประเมินตนเอง ( Self  Assessment ) ในการเสนอผลงาน ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนมีการ
ประเมินตนเองท้ังด้านความคิด และด้านความรู้สึก โดยให้ผู้เรียนได้พูดถึงงานของตนเอง มีข้ันตอนกระบวนการทำ
อย่างไร มีจุดบกพร่อง จุดดีตรงไหน ผู้เรียนได้ความรู้อะไรบ้างและผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่องานท่ีทำ 
ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เพื่อนได้มีการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้เรียนอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจ 
                ๓. การเขียนรายงาน ( Self  - Report) เป็นการให้ผู้เรียนเขียนรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง 
เหมือนการสัมภาษณ์เพียงแต่ไม่มีคนคอยตั้งคำถามเท่านั้นเอง  
                 จากวิธีการประเมินดังกล่าวสามารถนำมาจัดแสดงวิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ
สาระการเรียนรู้ในด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมได้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ควรจัดให้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้  
ด้านทักษะกระบวนการ  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กำหนดไว้  ควรมุ่งเน้นการวัดสมรรถภาพโดยรวมของ
ผู้เรียนเป็นหลัก  จุดประสงค์หลักของการวัดประเมินไม่ใช่อยู่ท่ีการวัดผลเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเพียง
อย่างเดียว  แต่เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อช่วย
พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ 
 

                                                                                  คุณภาพของผู้เรียนที่ต้องประเมิน 
 
 

การวัดและประเมินผลของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นั้นแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
กำหนดให้ทำการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  ตัวช้ีวัดในการวัดและประเมินผล  ท่ีต้องนำมา
พิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  ด้านความรู้ 
  ในการวัดประเมินผลด้านความรู้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ๓  สาระ  ดังนี้ 
  ๑.๑  จำนวนและพีชคณิต 
  ๑.๒  การวัดและเรขาคณิต 
  ๑.๓  สถิติและความน่าจะเป็น 
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 ๒.  ด้านทักษะ / กระบวนการ 
  การวัดประเมินผลด้านทักษะ / กระบวนการ เป็นการวัดความสามารถของผู้เรียนครอบคลุม
ประเด็นท่ีต้องประเมินดังนี้ 

๒.๑  การแก้ปัญหา 
  ๒.๒  การให้เหตุผล 
  ๒.๓  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการนำเสนอ 
  ๒.๔  การเช่ือมโยง 
  ๒.๕  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
 ๓.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  การวัดประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ครอบคลุมประเด็นท่ีต้องประเมินดังนี้ 
  ๓.๑ ทำงานอย่างเป็นระเบียบ 
    ๓.๒  มีระเบียบวินัย 
  ๓.๓  มีความรอบคอบ 
  ๓.๔  มีความรับผิดชอบ 
  ๓.๕  มีวิจารณญาณ 
  ๓.๖  มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
  ๓.๗  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

                                                                        องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน   
 
 
 
 
 

 ในการจัดการเรียนการสอน  ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้  มีพัฒนาการตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้  ซึ่งต้องอาศัยการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้  องค์ประกอบของการ
สอนท้ังสามส่วนมีความสำพันธ์กับดังภาพ 

 
 

      

 

ตัวช้ีวัดการเรียนรู้ 

 

การวัดละประเมินผล 
การเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 



                               หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านฉลอง ๘๖ 
 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  สามารถกำหนดวิธีการและเครื่องมือสำหรับวัดและ
ประเมินผลภายใต้กรอบของตัวช้ีวัด  วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ท่ีสำคัญได้แก่  การสอบ  การ
สังเกต  การสัมภาษณ์  และการประเมินช้ินงาน  สำหรับเครื่องมือท่ีใช้  ได้แก่  แบบทดสอบ  แบบสังเกต  และ
แบบประเมินคุณภาพ  ตามลำดับ  การสร้างเครื่องมือ  และเกณฑ์การประเมินทำได้โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

 
                                                                                                    เกณฑ์การประเมิน 

 

 เกณฑ์การประเมินท่ีนำเสนอนี้เพื่อเป็นแนวทางท่ีครูผู้สอนใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพของผู้เรียน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  เกณฑ์การให้คะแนนผลการเรียนรู้โดยการสอบ 
      สำห รับ แบ บทดสอบ ท่ี เป็ นป รนั ย เลื อกตอบ  สามารถกำหน ดเกณ ฑ์ ใน การให้ คะแน น 
อย่างกว้าง ๆ คือ  ตอบถูกได้ ๑ คะแนน  ตอบผิดได้ ๐ คะแนน 
    สำหรับแบบทดสอบ ท่ีเป็นอัตนัย   หรือแบบความเรียนสามารถกำหนดตัวบ่ ง ช้ีและเกณฑ์  
ในการให้คะแนนมากกว่าสองระดับ  เช่น  อาจกำหนดคะแนนเต็มเป็น ๔ คะแนน  แล้วพิจารณากำหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนลดหล่ันลงมา  สำหรับนักเรียนท่ีแสดงผลการเรียนยังไม่ถึงเกณฑ์กำหนด 
 เกณฑ์การให้คะแนนผลการทำข้อสอบแบบอัตนัยท่ีพิจารณาจากการแสดงวิธีการหาคำตอบ และความถูก
ต้องของคำตอบ 
 
คะแนน / ความหมาย ผลการทำข้อสอบที่ปรากฏให้เหน็ 
๔         ดีมาก การแสดงวิธีทำชัดเจน  สมบูรณ์  คำตอบถูกต้อง  ครบถ้วน 
๓         ดี การแสดงวิธีทำยังไม่ชัดเจนดีนัก  แต่อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง  คำตอบถูกต้องครบถ้วน   
๒        พอใช้ การแสดงวิธีทำยังไม่ชัดเจน  หรือไม่แสดงวิธีทำ  คำตอบถูกต้องครบถ้วน หรือ การ

แสดงวิธีทำชัดเจน สมบูรณ์ แต่คำตอบไม่ถูกต้อง  ขาดการตรวจสอบ 
๑         ควรแก้ไข การแสดงวิธีทำยังไม่ชัดเจนดีนัก  แต่อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง  คำตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่

แสดงวิธีทำ  และคำตอบท่ีได้ไม่ถูกต้องแต่อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง 
๐        ต้องปรับปรุง ทำได้ไม่ถึงเกณฑ์ 
  

นอกจากการพิจารณาจากการแสดงวิธีการในการหาคำตอบและความถูกต้องของคำตอบแล้ว  เกณฑ์ในการให้
คะแนนแบบทดสอบอัตนัยอาจพิจารณาจากด้านอื่น ๆ อีกก็ได้  สำหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนของการสังเกต  การ
สัมภาษณ์  และการประเมินช้ินงานสามารถสร้างเกณฑ์ในทำนองเดียวกับเกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะ / 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ก็ได้ 
 ๒.  เกณฑ์การให้คะแนนด้านทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์  แบบแยกองค์ประกอบ 
ทักษะกระบวนการ  การแก้ปัญหา 
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คะแนน / ความหมาย ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรากฏให้เห็น 
๔         ดีมาก ใช้ยุทธวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายถึงเหตุผล

ในการใช้วิธีการดังกล่าวได้เข้าใจชัดเจน  
๓         ดี ใช้ยุทธวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาสำเร็จ แต่น่าจะอธิบายถึงเหตุผลในการใช้

วิธีการดังกล่าวได้ดีกว่านี้ 
๒        พอใช้  ใช้ยุทธวิธีการดำเนินการแก้ปัญหา สำเร็จเพียงบางส่วน  อธิบายถึงเหตุผลในการ

ใช้วิธีการดังกล่าวได้บางส่วน 
๑        ต้องปรับปรุง มีร่องรอยการดำเนินการแก้ปัญหาบางส่วน  เริ่มคิดว่าทำไมจึงต้องใช้วิธีการนั้น

แล้วหยุด  อธิบายต่อไม่ได้  แก้ปัญหาไม่สำเร็จ 
๐        ไม่พยายาม ทำได้ไม่ถึงเกณฑ์ข้างต้นหรือไม่มีร่องรอยการดำเนินการแก้ปัญหา 
 
ทักษะกระบวนการ  การให้เหตุผล 

คะแนน / ความหมาย ความสามารถในการให้เหตุผลที่ปรากฏให้เห็น 
๔         ดีมาก มีการอ้างอิง  เสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
๓         ดี มีการอ้างอิงถูกต้องบางส่วน  และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
๒        พอใช้  เสนอแนวคิดไม่สมเหตุผลในการประกอบการตัดสินใจ 
๑        ต้องปรับปรุง มีความพยายามเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
๐        ไม่พยายาม ไม่มีแนวคิดประกอบการตัดสินใจ 
 
ทักษะกระบวนการ  การเช่ือมโยง 

คะแนน / ความหมาย ความสามารถในการเชื่อมโยงที่ปรากฏให้เห็น 
๔         ดีมาก นำความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกับสาระ

คณิตศาสตร์/ สาระอื่น / ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา หรือ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

๓         ดี นำความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์/ สาระอื่น / ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา หรือ
ประยุกต์ใช้ได้บางส่วน 

๒        พอใช้  นำความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์ได้บางส่วน 

๑        ต้องปรับปรุง นำความรู้ หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเช่ือมโยงยังไม่
เหมาะสม 

๐        ไม่พยายาม ไม่เช่ือมโยงกับสาระอื่นใด ๆ 
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ทักษะกระบวนการ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คะแนน / ความหมาย ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีปรากฏให้เห็น 

๔         ดีมาก มีแนวคิด / วิธีการแปลกใหม่ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๓         ดี มีแนวคิด / วิธีการแปลกใหม่ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องแต่นำไปปฏิบัติ

แล้วไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 
๒        พอใช้  มีแนวคิด / วิธีการไม่แปลกใหม่แต่นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๑        ต้องปรับปรุง มีแนวคิด / วิธีการไม่แปลกใหม่และนำไปปฏิบัติแล้วยังไม่สมบูรณ์ 
๐        ไม่พยายาม ไม่มีผลงาน 
 
๓.  เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบแยกองค์ประกอบ 
คุณลักษณะ   มีความรับผิดชอบ   

คะแนน / ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 
๓         ดีมาก - ส่งงานก่อนหรือตรงตามกำหนดเวลานัดหมาย 

- รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย  เป็นระบบ 
แก่ผู้อื่น  และแนะนำชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติ 

๒        ดี  - ส่งงานช้ากว่ากำหนด แต่ได้มีการติดต่อช้ีแจงครูผู้สอน มีเหตุผลท่ีรับฟังได้ 
- รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย   

๑        พอใช้ - ส่งงานช้ากว่ากำหนด 
- ปฏิบัติงานโดยต้องอาศัยการช้ีแนะ แนะนำ ตักเตือนหรืให้กำลังใจ 

 
คุณลักษณะ   มีระเบียบวินัย   

คะแนน / ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 
๓         ดีมาก -  สมุดงาน ช้ินงาน สะอาดเรียบร้อย 

- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกันทุกครั้ง 
๒        ดี  -  สมุดงาน ช้ินงาน ส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อย 

- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ 
๑        พอใช้ -  สมุดงาน ช้ินงาน ไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อย 

- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีกำหนดให้ร่วมกันเป็นบางครั้ง  ต้องอาศัยการ
แนะนำ 
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คุณลักษณะ   ทำงานเป็นระบบรอบคอบ   
คะแนน / ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 

๓         ดีมาก - มีการวางแผนการดำเนินงานเป็นระบบ 
- การทำงานมีครบทุกขั้นตอน  ตัดขั้นตอนท่ีไม่สำคัญออก 
- จัดเรียงลำดับความสำคัญก่อน – หลัง ถูกต้องครบถ้วน 

๒        ดี  - มีการวางแผนการดำเนินงาน 
- การทำงานไม่ครบทุกขั้นตอน  และผิดพลาดบ้าง 
- จัดเรียงลำดับความสำคัญก่อน – หลัง ได้เป็นส่วนใหญ่ 

๑        พอใช้ - ไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน 
- การทำงานไม่มีข้ันตอน  มีความผิดพลาดต้องแก้ไข 
- ไม่จัดเรียงลำดับความสำคัญ 

 
๔.  เกณฑ์การประเมินชิ้นงานแบบองค์รวม 
คะแนน / ความหมาย คุณภาพของชิ้นงานที่ปรากฏให้เห็น 

๔         ดีมาก - คิดคำนวณหรือเสนอรูปแบบวิธีการหาคำตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
-  แสดงวิธีการหรือการหาเหตุผล  สนับสนุนการหาคำตอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- มองเห็นความเช่ือมโยงหรือการขยายผลไปสู่หลักการของปัญหาได้อย่าง
สมบูรณ์ 
- มีองค์ประกอบของช้ินงานครบถ้วน ๓ รายการ(รูปแบบรายงาน  ความถูกต้อง
ชัดเจนในการเขียนหรือพิมพ์  การจัดรูปเล่ม 

๓         ดี - คำนวณหรือวิธีการหาคำตอบถูกต้อง 
- แสดงวิธีการหรือการหาเหตุผล  สนับสนุนการหาคำตอบได้บางส่วน 
- เช่ือมโยงไปสู่หลักการของปัญหาได้บางส่วน 
- มีองค์ประกอบของช้ินงานไม่น้อยกว่า ๒ รายการ 

๒        พอใช้  - การคำนวณมีข้อผิดพลาดบางส่วน 
- แสดงเหตุผล  สนับสนุนการหาคำตอบเล็กน้อย 
- แสดงการเช่ือมโยงหลักการการแก้ปัญหาได้เล็กน้อย 
- มีองค์ประกอบของช้ินงานไม่น้อยกว่า ๒ รายการ 

๑        ต้องปรับปรุง - ไม่มีช้ินงาน 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์แบบองค์รวม 
คะแนน / ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 

๓         ดีมาก สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองหรือเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ในการปฏิบัติงาน
ทางคณิตศาสตร์อย่างมีระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

๒        ดี  สามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำหรือช้ีแนะในการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์
อย่างมีระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

๑        พอใช้ ไม่สามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำหรือช้ีแนะด้วยตนเอง  แต่ต้องมีการกำกับ
และติดตามอยู่เสมอในการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์อย่างมีระบบ  มี
ระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง 

 

                                                                   แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จนั้น 
นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้
ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของ
นักเรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ครู ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การ
ใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครู ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี  การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
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๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล   การเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา   ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
ปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครองและชุมชน   
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พื้นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มนักเรียนท่ัวไป กลุ่ม
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและ
พฤติกรรม กลุ่มนักเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มนักเรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกาย
และสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้
ทันท่วงที ป ิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ี เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 

                                                                           เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้อง
เก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมท้ังสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจน
เต็มตามศักยภาพ    

 
  ระดับประถมศึกษา 

           (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
                   (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จำนวนตัวชี้วัด 

       (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ “๑” จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
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            (๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ในระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป       มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ“ ผ่าน ” ขึ้นไป    และมีผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ ผ่าน ”         

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

                 ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติ
ของนักเรียน  เป็นระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔         ผลการเรียนดีเย่ียม ๔๐ - ๑๐๐ 

๓.๕         ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓         ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕         ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒         ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕         ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑         ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐ - ๕๔ 
๐         ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของนักเรียน ต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนท่ีสะท้อนมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
           (๑)  นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน ท่ี
กำหนด  
           (๒) นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีกำหนด 
                    (๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีกำหนด 

          (๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
กำหนด 
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           (๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
กำหนด 
  
  สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส   การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการ
ของสถานศึกษา  ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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คณะผู้จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านฉลอง 
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