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ความน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561โดยให้ใช้ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ  
โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยึดองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ หลักสูตรแกนกลางการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น และจุดเน้นของโรงเรียน พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
พุทธศักราช 2565 จัดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการ
แข่งขัน  ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตามลักษณะส าคัญของ
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ส าหรับจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็น
หลักสูตรของโรงเรียนส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยก าหนดสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
  2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด  การเรียนรู้
และการแก้ปัญหา  ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการท างาน 
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาอังกฤษ 
  2.3 มีสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน  
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  2.4 มีสาระเพ่ิมเติมที่มีความเป็นสากล คือ วิชาการศึกษาเพ่ือเรียนรู้(Knowledge 
Inquiry) โดยใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง  เรียกว่า บันได 5 ขั้นของการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ  

                   2.4.1 การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน(Hypothesis Formulation)  
                   2.4.2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ(Searching for 

Information)  
                   2.4.3 การสรปุองค์ความรู้(Knowledge Formation)  
                   2.4.4 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ(Effective 

Communication)  
                   2.4.5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ(Public Service) 
  ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ก าหนดให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 
จัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วยสาระดังต่อไปนี้ 

              IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge 
Formation) เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้
และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  

              IS 2- การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) 
เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด 
ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธกีารน าเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  
                        IS 3- การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็น
สาระที่มุ่งให้ผู้เรียน น า/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิด
บริการสาธารณะ (Public Service) 
  2.5 ก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพ่ือเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียน
อนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้ านผู้ เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้อง
ใช้ส าหรับการประเมิน ตนเองเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  
นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุง
คุณภาพ  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  3.2 มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง
คุณลักษณะ ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และ
มีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และ
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เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการ วัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  
ความรู้  ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จาก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  3.3 มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มี คุณลักษณะที่จ าเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้น า และผู้ตามการ
ท างานเป็นทีม และการท างานตามล าพัง การแข่งขัน  การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม 
วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์  
วัฒนธรรมไทย การฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  เป็นหลักสูตร
ที่สถานศึกษาจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นขอบข่ายในการจัดท า    จึง
ท าให้หลักสูตรของสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า 
และความส าเร็จทางการ เรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

วิสัยทศัน์ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาในชุมชน  ที่มีการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  รักความเป็น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  อาเซียนและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้ง
เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  การศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาตามศักยภาพ
จนถึงขีดสุดในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้วยสื่อเทคโนโลยี อีเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสุขในสถานศึกษาด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือ  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
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หลักการ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
         1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ ตรงตามมาตรฐานสากล มีจุดหมาย
และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
              หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  รักความเป็นไทย  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข    

6.  มีความเป็นผู้น า รักความเป็นไทย  เรียนรู้อาเซียนศึกษา  มีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คือ คุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ข้อ ตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การ
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  หมายถึง  รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  หมายถึง  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคมแสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  หมายถึง  ใช้กระบวนการต่าง ๆ  ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง  ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง  รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ความเป็นพลโลก โดยเชื่อมโยงกับหลักการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 
21 (3R8C) ได้แก่ 
  R1. Reading      - อ่านออก 
  R2. (W) Riting     - เขียนได้  
  R3. (A) Rithmatic - มีทักษะในการค านวณ 
  C1. Critical Thinking  and  Problem Solving  :  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 
  C2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  C3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า 
  C4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร 
และการรู้เท่าทันสื่อ 
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  C5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
  C6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น 
Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่
จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม  
  C7. Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
  C8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา  กรุณา มีระเบียบวินัย  ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
พ้ืนฐานส าคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทย จ าเป็นต้องมีทักษะการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ ทักษะการเสาะแสวงหาความรู้การแก้ปัญหา  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ 
คือ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
  

ค่านิยม 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10.รู้ จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และ พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
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 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างหรือกิเลส  มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลอนุบาลนครปฐม 
“โรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” 
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โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ระดับการศึกษา ก าหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ประถมศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3)  เน้นพัฒนาเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ให้เกิดคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
สมดุล โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  2. ระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม โดย
เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 2.  สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่ม คือ 
  2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง ให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1  กิจกรรมแนะแนว  
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา  ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง 
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เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
  3.2 กิจกรรมนักเรียน 
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  การ
ท างานรว่มกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล   การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
        3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  
        3.2.2  กิจกรรมชมรม  
  3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 3. รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จัดการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาบนพ้ืนฐานความเป็นไทยและมีศักยภาพในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
ได้จัดรายวิชาเพ่ิมเติม ได้แก่  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for communication) ภาษาจีน
เพ่ือการสื่อสาร  คอมพิวเตอร์  อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science)  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
(Gifted Math) การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  (Independent Study) สัทอักษรจีน  ไวยากรณ์จีน 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ Science และ Intensive English และจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ 
สุนทรียนาฏดนตรี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์เสริม วัฒนธรรมจีน และ Reading and Writing 
 
หมายเหตุ   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ 5 G ประกอบด้วย 
 G1. สุขภาพที่ดี (Good Health) ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข มีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 G2. คุณธรรมที่ดี (Good Moral) ให้ความส าคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ที่มี
ความส าคัญกับผู้เรียนและน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืนมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้
หน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้นซื่อสัตย์สุจริต 
 G3. ทักษะชีวิตที่ดี (Good Life Skill) พัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคม ทางด้านอารมณ์ จิตใจที่ดี
เหมาะสมกับวัยสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างถูกต้องโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
 G4. ทักษะการคิดที่ดี (Good Thinking& Technology) ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบโครงการ Project  Approach BBL       DLP ในโครงการพัฒนาการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยและน ากระบวนการเรียนรู้แบบ Three Model จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 G5. ทักษะทางภาษาที่ดี (Good Language) พัฒนาผู้เรียนทางด้านด้านสติปัญญาด้านภาษา  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
(ภาคปกติ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้   

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
คอมพิวเตอร ์ 40 40 40 40 40 40 

วิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 4400 - -  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication)                                   80 80 80 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 200 200 200 240 240 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 70 70 70 70 70 70 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,120 1,120 1,120 1,160 1,160 1,120 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
สุนทรียนาฎดนตร ี 40 40 40 - - - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,240 1,240 1,200 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา 
    5. รายวิชาเพิม่เติม วิทยาศาสตร์พลังสบิ เรียนในระดับช้ันป.4 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 

(ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : GS) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย - - - 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ - - - 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ - - - 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 80 80 80 
ศิลปะ - - - 80 80 80 
การงานอาชีพ - - - 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ - - - 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน - - - 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (Gifted Math) - - - 80 80 80 
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science) - - - 80 80 80 
คอมพิวเตอร ์ - - - 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication) - - - 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - - - 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม - - - 360 400 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว - - - 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - - 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร - - - 1,320 1,360 1,320 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร - - - 40 40 40 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด    1,360 1,400 1,360 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4.  ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา    
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
หลักสูตร English Program (ภาค EP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์/ Mathematics 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา/Health 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ/Art 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ/Occupation 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ/English 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
Science 80 80 80 40 40 40 
คอมพิวเตอร/์Computer 40 40 40 40 40 40 
Intensive English 120 120 120 120 120 120 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  280 280  280 240  280 240  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว/Guidance 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน/Club 70 70 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,240 1,240 1,240 1,200 1,240 1,200 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 160 160 160 240 240 240 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 80 80 80 
Reading & Writing  160 160 160 160 160 160 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 1,400 1,400 1,440 1,480 1,440 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้                                                  

  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา                                    .               
.            5. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แก่ วิชา คณิตศาสตร์   สุขศึกษา การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ  Intensive English 
     Science  คอมพิวเตอร์  Reading and Writing  กิจกรรมแนะแนว และชมรม  รวม 18  ช่ัวโมง   
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
หลักสูตร Chinese Program  (ห้องเรียนCP)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย - - 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ - - 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ - - 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 80 80 80 80 
ศิลปะ - - 40 80 80 80 
การงานอาชีพ - - 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ - - 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน   840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
คอมพิวเตอร ์ - - 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication)                                   - - 80 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - - 80 80 80 80 
สัทอักษรจีน - - 120 80 80 80 
ไวยากรณ์จีน - - 80 80 80 80 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม   400 360 400 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว - - 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร   1,360 1,320 1,360 1,320 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร   40 80 80 80 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
วัฒนธรรมจีน  - - 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด - - 1,400 1,400 1,440 1,400 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา   
    5. ระดับชั้น ป.5, ป.6 เปิดสอนในปีการศึกษา2566 และ 2567  
    6. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แกว่ิชา สุขศึกษาพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ สัทอักษรจีน ไวยากรณ์จีน ภาษาจีนเพื่อ

      การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และวัฒนธรรมจีน รวม 11 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 16 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 11102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 11101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 11203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
(English for communication ) 

อ 11201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 11201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 160  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมงเรียน/

ปี 
หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 11102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ/Art ศ 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ/ Occupation ง 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ/English อ 11101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 Science  ว 11202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร/์Computer  ว 11203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 11202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 11201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว/Guidance 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม/Club 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  2 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 12102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 12201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 12201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 12102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health and Physical Education 

พ 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 Science  ว 12202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 12202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 12201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณะประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  3 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ป ี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการEnglish Program (ภาคEP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 
 

Science  ว 13202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 13202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
 

 7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียนCP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ป ี

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

(English for communication ) 
อ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 13202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 13203 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  10 400  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  4 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ป ี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 วิทยาศาสตร์พลังสิบ  ว 14204 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)      

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted Math) ค 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ English Program(ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 14202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 14202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียนCP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 14202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 14203 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
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40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  2 80  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  5 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคปกติ)  

 
  

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
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40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริม

หลักสูตร รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 31 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 

หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted Math) ค 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 
2 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

15 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  10 400  

16 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    16.1 กิจกรรมแนะแนว 
    16.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          16.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          16.2.2 กิจกรรมชมรม 
   16.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์
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10 

กิจกรรม 

17 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 15202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 15202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
        15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์
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กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม - 37 1,480  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  6 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   14.1 กิจกรรมแนะแนว 
   14.2 กิจกรรมนักเรียน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 

 
 

40 
 

30 
40 
 

10 
 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                            รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 6(Gifted Math) ค 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 Science  ว 16202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 16202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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ส่วนที่  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 39 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ
และถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็น
รากฐาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทีย ม กับนานาชาติ 
การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  
 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับน้ี จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นส าคัญ นั่นคือ ผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การ
คิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือ
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น ๓ สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความ
น่าจะเป็น  
 ✧ จ านวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง อัตราส่วน    ร้อยละ   การ
ประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ 
เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่า ของเงิน ล าดับและอนุกรม และการน าความรู้
เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ✧ การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วย
วัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต และสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ 
แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และ
การน าความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ✧ สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การค านวณค่าสถิติ การ
น าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับ เบื้องต้น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้ เกี่ยวกับสถิติ
และความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่ 
                     เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 
 
สาระที ่2  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบท
ทางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่นี้ เน้นที่
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้  
 1. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่
เหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้อง  
 2. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูป ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน าเสนอได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน  
 3. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร ์เนื้อหาตา่ง 
ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และน าไปใช้ในชีวิตจริง  
 4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือ โต้แย้งเพื่อน าไปสู่การสรุป 
โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ  
 5. การคิดสร้างสรรค ์เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่ เพื่อปรับปรุง พัฒนาองค์
ความรู้ 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
  อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 มีความรู้สึกเชิงจ านวน มีทักษะการบวก การ
ลบ การคูณ การหาร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
  มีความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน 1 มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนท่ีตัวส่วนเท่ากัน และน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ 
  คาดคะเนและวัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วย ที่เหมาะสม บอกเวลา บอก
จ านวนเงิน และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 
เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิตที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร และ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
  อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียวและน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
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จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
  อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง อัตราส่วน และร้อยละ มี
ความรู้สึกเชิงจ านวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมาณผลลัพธ์ และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
  อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขาคณิต สร้างรูปสามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
  น าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง และกราฟเส้น ใน
การอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 42 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน 
  ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  

1. บอกจ านวนของสิ่งต่างๆ แสดงสิ่งต่างๆ ตามจ านวนท่ี
ก าหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
แสดงจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 
2. เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้
เครื่องหมาย = ≠ > < 
3. เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 
5 จ านวน 

จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 
- การนับทีละ 1 และทีละ 10 
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  
  ตัวเลขไทยแสดงจ านวน 
- การแสดงจ านวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์
ของจ านวนแบบส่วนย่อยส่วนรวม (part – whole 
relationship) 
- การบอกอันดับที ่
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย = ≠ 
> < 
- การเรียงล าดับจ านวน 

  
4. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวน
นับไม่เกิน 100 และ 0 
5. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์
ปัญหาการลบของจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 

การบวก การลบ จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 
- ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การ
หาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวก
และการลบ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และ
การสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ 

ป.2 
 
 
 
 
 
 

 
1. บอกจ านวนของสิ่งต่างๆ แสดงสิ่งต่างๆ ตามจ านวนท่ี
ก าหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
2. เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้
เครื่องหมาย = ≠ > < 
3. เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ตั้งแต่ 3 
ถึง 5 จ านวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
- การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- จ านวนคู่ จ านวนคี ่
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 (ต่อ) 4. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ

บวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่
เกิน 1,000 และ 0 
5. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
คูณของจ านวน 1 หลักกับจ านวนไม่เกิน 2 หลัก 
6. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
หารที่ตัวตั้งไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่ผลหารมี 
1 หลักทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว 
7. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจ านวนนับ 
ไม่เกิน 1,000 และ 0  
8. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับไม่
เกิน 1,000 และ 0 
- การบวกและการลบ 
- ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร 
การหาผลคูณ  การหาผลหารและ เศษ และ
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมท้ังหาค าตอบ 

ป.3  
1. อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือ แสดงจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 
2. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 100,000 
จากสถานการณ์ต่างๆ 

จ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 

3. บอก อ่าน และเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่างๆ 
และแสดงสิ่งต่างๆ ตามเศษส่วนท่ีก าหนด 
4. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันโดยที่ตัวเศษน้อย
กว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 

เศษส่วน 
- เศษส่วนท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 

5. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่
เกิน 100,000 และ 0 
6. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
คูณของจ านวน 1 หลักกับจ านวนไม่เกิน 4 หลักและ
จ านวน 2 หลักกับจ านวน 2 หลัก 
7. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
หารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก 
8. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับไม่
เกิน 100,000 และ 0 
9. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 
10. หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวก
ไม่เกิน 1 และหาผลลบของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 
11. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่
มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหาการ
ลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 
 
 
 
 

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับไม่
เกิน 100,000 และ 0 
- การบวกและการลบ 
- การคูณ การหารยาวและการหารสั้น 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมท้ังหาค าตอบ 
การบวก การลบเศษส่วน 
- การบวกและการลบเศษส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการ
ลบเศษส่วน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4  

1. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 
2. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่มากกว่า 
100,000 จากสถานการณ์ต่างๆ 

จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 
- ค่าประมาณของจ านวนนับและการใช้เครือ่งหมาย  

 
3. บอก อ่าน และเขียนเศษส่วน จ านวนคละ แสดง
ปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตามเศษส่วน 
จ านวนคละที่ก าหนด 
4. เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละทีต่วั
ส่วนตัวหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

เศษส่วน 
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน 
- จ านวนคละ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและเศษเกิน 
- เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ า และเศษส่วนที่
เท่ากับจ านวนนับ 
- การเปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ 

 
5. อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง แสดง
ปริมาณของสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตามทศนิยมที่
ก าหนด 
6. เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่ เกิน 3 
ต าแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆ 
7. ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การ
หาร จากสถานการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล 
8. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวน
นับท่ีมากกว่า 100,000 และ 0 
9. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การคูณของจ านวนหลายหลัก 2 จ านวน ที่มีผลคูณไม่
เกิน 6 หลักและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้ง
ไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 
10. หาผลลัพธ์การบวก ลบคูณ หารระคนของจ านวน
นับ และ 0 
11. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จ านวนนับท่ีมากกว่า 100,000 และ 0 
12. สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับและ 0 
พร้อมท้ังหาค าตอบ 
13. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
14. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและ
โจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
15. หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
16. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ 2 ข้ันตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
 

ทศนิยม 
- การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
ตามปริมาณที่ก าหนด 
- หลัก ค่าประจ าหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลกัของ
ทศนิยมและการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูป
กระจาย 
- ทศนิยมที่เท่ากัน 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม 
การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับที่
มากกว่า 100,000 และ 0 
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ   การคูณ 
การหาร 
- การบวกและการลบ 
- การคูณและการหาร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อม
ทั้งหาค าตอบ 
การบวก การลบเศษส่วน 
- การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา การลบ
เศษส่วนและจ านวนคละ 
การบวก การลบทศนิยม 
- การบวก การลบทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม  ไม่เกิน 
2 ข้ันตอน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5  

1. เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 
หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 
 

ทศนิยม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่งที่เป็น
จ านวนเต็ม ทศนิยม 1 ต าแหน่ง และ        2 ต าแหน่ง 
การใช้เครื่องหมาย  

2 .  แสดงวิ ธี ห าค าตอบของ โจทย์ ปัญหา โ ดย ใ ช้
บัญญัติไตรยางศ์ 
 

จ านวนนับและ 0 การบวก การลบ การคูณ และการ
หาร 
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 
 

 
 
3. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละ 
4. หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
5. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก   การลบ 
การคูณ การหารเศษส่วน 2 ข้ันตอน 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ      การหาร
เศษส่วน 
- การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ 
- การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ 
- การคูณ การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วนและจ านวนคละ 
-การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 

 
6. หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยม       ไม่
เกิน 3 ต าแหน่ง 
7. หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยม    ไม่
เกิน 3 ต าแหน่ง และตัวหารเป็นจ านวนนับ ผลหารเป็น
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
8. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน 

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

 
9. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ       ไม่
เกิน 2 ข้ันตอน 

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
- การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

ป.6  
1. เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ 
จากสถานการณ์ต่างๆ  

เศษส่วน 
-การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและจ านวน
คละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 

 
2. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2 
ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่
ละปริมาณเป็นจ านวนนับ 
3. หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีก าหนดให้ 

อัตราส่วน 
- อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากันและมาตรส่วน 

 
4. หา ห.ร.ม. ของจ านวนนับไม่เกิน 3 จ านวน 
5. หา ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน 3 จ านวน 
6. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

จ านวนนับและ 0 
- ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะและ
การแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 (ต่อ)  

7. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและจ านวนคละ 
8. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จ านวนคละ 2 – 3 ขั้นตอน 

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
- การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละโดยใช้
ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจ านวน
คละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 
 

 
9. หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหาร เป็น
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
10. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การ
ลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ขั้นตอน 
 

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  
(รวมการแลกเงินต่างประเทศ)  

 
11. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
12. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
    ร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 

อัตราส่วนและร้อยละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
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สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  

1. ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 และระบรุูป  ท่ีหายไป
ในแบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณติและรูปอ่ืนๆ ที่สมาชิกใน
แต่ละชุดที่ซ้ ามี 2 รูป 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทลีะ 1 
และทีละ 10 
- แบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ 
 

ป.2  
(มีการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นพ้ืนฐาน แต่ไม่วดัผล) 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทลีะ 2 ที
ละ 5 และทลีะ 100 
- แบบรูปซ้ า 
 

ป.3  
1. ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นห
ลือลดลงทีละเท่าๆ กัน 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทลีะเท่าๆ 
กัน 
 

ป.4  
(มีการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นพ้ืนฐาน แต่ไม่วดัผล) 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณ การหารด้วย
จ านวนเดียวกัน 
 

ป.5 
 

- - 

ป.6  
1. แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 

แบบรูป 
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 48 
 

สาระที่ 2  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค2.1  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  

1. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร  
เป็นเมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่ 
  หน่วยมาตรฐาน 
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร  
  เป็นเมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ 
  ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 

 
2. วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเปน็กิโลกรมั เป็นขีด 

น้ าหนัก 
- การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
- การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรมั เป็นขีด 
- การเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกโิลกรัม เป็นขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมี
หน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 

ป.2  
1. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับเวลาที่
มีหน่วยเดีย่วและเป็นหน่วยเดียวกัน 
 

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

 
2. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและ
เซนติเมตร 
3. แสดงวิธหาค าตอบของโจทย์ปญัหาการบวก   การ
ลบเกี่ยวกับความยาวท่ีมีหน่วยเปน็เมตรและ
เซนติเมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
เมตรกับเซนตเิมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเมตร
และเซนติเมตร 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.2 (ต่อ)  

4. วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเปน็กิโลกรมัและกรัม 
กิโลกรมัและขดี 
5. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาการบวก การ
ลบเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกโิลกรมัและกรัม 
กิโลกรมัและขดี 

น้ าหนัก 
- การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรมัและกรัม กิโลกรัมและขีด 
- การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรมั 
- การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กิโลกรมักับกรัม กิโลกรมักับขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
และกรมั กิโลกรัมและขีด 
 

 
6. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ เป็นลิตร 

ปริมตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา      ช้อนโต๊ะ ถ้วย
ตวง ลิตร 
- การเปรียบเทียบปรมิาตรและความจุเป็น   ช้อนชา ช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวง ลติร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ  ความจุ ที่มี
หน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 

ป.3  
1. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับเงิน 
2. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับเวลา 
และระยะเวลา 

เงิน 
- การบอกจ านวนเงินและเขยีนแสดงจ านวนเงิน  
  แบบใช้จุด 
- การเปรียบเทียบจ านวนเงินและการแลกเงิน 
- การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
เวลา 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 
- การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค(.)  
  หรือ ทวิภาค (:) และการอ่าน 
- การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงและนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ 
  ระหว่างช่ัวโมงกับนาที 
- การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบ ุ
  เวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 (ต่อ)  

3. เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมวัดและบอก
ความยาวของสิ่งต่างๆ เป็นเซนตเิมตรและมลิลเิมตร 
เมตรและเซนตเิมตร 
4. คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
5. เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับ
มิลลเิมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จาก
สถานการณ์ต่างๆ 
6. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับ  
ความยาว ท่ีมีหน่วยเป็นเซนตเิมตรและมิลลิเมตร 
เมตรกับเซนตเิมตร กิโลเมตรและเมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมลิลเิมตร เมตรและ
เซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 
- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยความยาว 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 

 
7. เลือกใช้เครื่องช่ังที่เหมาะสม วัดและบอกน้ าหนัก
เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรมัและกรัม 
8. คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
9. เปรียบเทียบน้ าหนักระหวา่งกิโลกรัมกับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณต์่างๆ 
10. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับ
น้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรมักับกรัม เมตริกตันกับ
กิโลกรมั 

น้ าหนัก 
- การเลือกเครื่องช่ังที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรมัและเป็นขีด 
- การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กิโลกรมักับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก 

 
11. เลือกใช้เครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัดและ
เปรียบเทยีบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลติร 
12. คาดคะเนปรมิาตรและความจเุป็นลิตร 
13. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุทีม่ีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลติร 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นลติรและมลิลลิิตร 
- การเลือกเครื่องตวงท่ีเหมาะสม 
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
- การเปรียบเทียบปรมิาตรและความจุ โดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างลติรกับมลิลิลิตร ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับ
มิลลลิิตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วย
เป็นลิตรและมลิลลิิตร 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4  

1. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับเวลา 
 

เวลา 
- การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห์ 
เดือน ป ี
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยเวลา 
- การอ่านตารางเวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

 
2. วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร ์

การวัดและสร้างมุม 
- การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร ์
- การสร้างมมุเมื่อก าหนดขนาดของมุม 

 
3. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับ   ความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสีเ่หลีย่มมุมฉาก 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของรูปสี่เหลี่ยมมมุฉาก 

ป.5  
1. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับความ
ยาวท่ีมีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 

ความยาว 
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับ
มิลลเิมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้
ความรู้เรื่องทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว โดยใช้ความรู้เรื่อง
การเปลีย่นหน่วยและทศนิยม 

 
2. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับน้ าหนัก
ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขยีนในรปูทศนิยม 

น้ าหนัก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก      กิโลกรัมกับกรัม 
โดยใช้ความรูเ้รื่องทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก โดยใช้ความรู้เรื่อง
การเปลีย่นหน่วยและทศนิยม 

3. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับปริมาตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมมุฉาก 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่มมมุฉากและความจุของภาชนะ
ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลติร ลิตร   ลูกบาศก์
เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรทรงสีเ่หลีย่มมมุฉาก
และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 (ต่อ)  

4. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปของรูปสีเ่หลีย่มและพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนู 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน 
- การแก้โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมและพื้นท่ีของรูปสี่เหลีย่ม      ด้านขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
 

ป.6  
1. แสดวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับปรมิาตร
ของรูปเรขาคณิตสามมติิที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 

ปริมาตรและความจ ุ
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมติิที่ประกอบด้วย
ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมติิที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 

2. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหลีย่ม 
3. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิต ิ
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรปูสามเหลี่ยม 
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรปูหลายเหลี่ยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของวงกลม 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต  
  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  

1. จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลีย่ม วงกลม 
วงรี ทรงสี่เหลีย่มมมุฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
และกรวย 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
กรวย 
- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสีเ่หลี่ยม วงกลม วงรี 

ป.2   
1. จ าแนกและบอกลักษณะของรปูหลายเหลี่ยม
และวงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลมและวงรี และการ
เขียนรูปเรขาคณิตสองมติิ โดยใช้แบบของรูป 

ป.3  
1. ระบุรูปเรขาคณิตสองมติิที่มีแกนสมมาตร
และจ านวนแกนสมมาตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- รูปที่มีแกนสมมาตร 
 

ป.4  
1. จ านวนชนิดของมุม บอกช่ือมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสญัลักษณ์แสดง
มุม 
2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมมมุฉากเมื่อก าหนดความ
ยาวด้าน 
 

รูปเรขาคณิต 
- ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง และสญัลักษณ์
แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
- มุม 
   ๐ ส่วนประกอบของมุม     ๐ การเรยีกช่ือมุม 
   ๐ สัญลักษณ์แสดงมุม       ๐ ชนิดของมุม 
- ชนิดและสมบตัิของรูปสีเ่หลีย่มมมุฉาก 
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ป.5  
1. สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง ให้ขนาน
กับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทีก่ าหนดให ้

รูปเรขาคณิต 
- เส้นตั้งฉากและสญัลักษณ์แสดงการตั้งฉาก 
- เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 
- การสร้างเส้นขนาน 
- มุมแย้ง มุมภายใน และมมุภายนอก ท่ีอยู่บนข้างเดียวกัน
ของเส้นตัดขวาง ( Transversal ) 

2. จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบตัิ
ของรูป 
3. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ เมื่อก าหนดความ
ยาวของด้านและขนาดของมุม หรอืเมื่อก าหนด
ความยาวของเส้นทแยงมมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบตัิของรูปสีเ่หลีย่ม 
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.5 (ต่อ)  

4. บอกลักษณะของปริซึม 
รูปเรขาคณิตสามมิติ 
-ลักษณะและส่วนต่างๆ ของปริซมึ 
 

ป.6  
1. จ าแนกรูปหลายเหลี่ยมโดยพิจารณาจาก     
สมบัติบางรูป 
2. สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของด้าน
และขนาดของมุม 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบตัิของรูปสามเหลี่ยม 
- การสร้างรูปสามเหลีย่ม 
- ส่วนต่างๆ ของวงกลม 
- การสร้างวงกลม 

 
3. บอกลักษณะของรูปเรขาคณติสามมติิชนิดต่างๆ 
4. ระบุรูปเรขาคณิตสามมติิที่ประกอบจากรูปคลี่
และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณติสามมิต ิ
 
 
 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค3.1  เข้าใจกระบวนการสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1  

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมริูปภาพในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป 1 รูป แทน 1 
หน่วย 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมริูปภาพ 

ป.2 1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมริูปภาพในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรปู 1 รูป แทน 2 หน่วย 
5 หน่วย หรือ 10 หน่วย 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมริูปภาพ 

ป.3  
1. เขียนแผนภูมริูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาค าตอบของโจทยป์ัญหา 
2. เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ 
และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดยีวในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมลู 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและจ าแนกข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมริปูภาพ 
- การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว  
  (one – way table) 
 

ป.4  
1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทาง ในการ
หาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 
  (ไม่รวมการย่นระยะ) 
- การอ่านตารางสองทาง (two – way table) 
 

ป.5  
1. ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา 
2. เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมลูที่เป็นจ านวนนับ 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 
- การอ่านกราฟเส้น 
 

ป.6 1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมริูปวงกลมในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมริูปวงกลม 
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รายวิชาตามโครงสร้างตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล   พุทธศักราช  2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6   ดังนี ้
 

รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ช้ัน ป.1 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 200 ช่ัวโมง  
ช้ัน ป.2 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 200 ช่ัวโมง  
ช้ัน ป.3 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 200ช่ัวโมง  
ช้ัน ป.4 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 160 ช่ัวโมง  
ช้ัน ป.5 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 160 ช่ัวโมง  
ช้ัน ป.6 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 160 ช่ัวโมง  

 
 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ช้ัน ป.4 ค14201 คณิตศาสตร์ 4 80 ช่ัวโมง  
ช้ัน ป.5 ค15201 คณิตศาสตร์ 5 80 ช่ัวโมง  
ช้ัน ป.6 ค16201 คณิตศาสตร์ 6 80 ช่ัวโมง  

 
 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

ระดับชั้น ชื่อรายวิชา 
เวลาเรียนรายปี 

(ภาคปกติ) 
เวลาเรียนรายปี 

(ภาค English Program) 
ช้ัน ป.4 คณิตศาสตร์เสริม 1 40 ช่ัวโมง  80 ช่ัวโมง 
ช้ัน ป.5 คณิตศาสตร์แสริม 2 40 ช่ัวโมง  80 ช่ัวโมง 
ช้ัน ป.6 คณิตศาสตร์เสริม 3 40 ช่ัวโมง  80 ช่ัวโมง 
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ส่วนที่ 3 
อธิบายรายวิชา 
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ค11101 คณิตศาสตร์ 1   
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              เวลา    200    ชั่วโมง      
  
 จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การนับทีละ 1 และทีละ 10  การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิก ตัวเลขไทยแสดงจ านวน การแสดงจ านวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบ
ส่วนย่อย – ส่วนรวม (part – whole relationship) การบอกอันดับที่ หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
และการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนแลการใช้เครื่องหมาย = ≠ > < 
การเรียงล าดับจ านวน การบวก การลบ จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้
โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค าตอบ แบบรูป แบบรูป
ของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ 
ความยาว การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาว
ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร น้ าหนัก การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัด
น้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
วงกลม และวงรี การน าเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
       โดยหา แสดงวิธี หาค าตอบ สร้าง ใช้ เขียน จ าแนก บอก เพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร มี
ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Independent Study /IS1)  มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ
(Independent Study /IS2)น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ (Independent Study /IS3)มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วยรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความพอเพียง สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มี
วิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
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รหัส ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.1/1  ป1/2  ป.1/3  ป.1/4  ป.1/5 
ค 1.2 ป.1/1   
ค 2.1 ป.1/1  ป.1/2   
ค 2.2 ป.1/1 
ค 3.1 ป.1/1   

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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ค12101 คณิตศาสตร์  2   
    
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                เวลา      200     ชั่วโมง    
    
 จ านวนนับไม่เกิน 1,000  และ 0 ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ การนับทีละ 2 
ทีละ5    ทีละ10 และทีละ 100  จ านวนคู่   จ านวนคี่  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การใช้เครื่องหมาย  = ,  ≠ , >  , <  การเรียงล าดับจ านวนตั้งแต่ 3 
ถึง 5 จ านวน       การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับไม่เกิน 1,000  และ 0  ตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์ของการบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
การคูณของจ านวน 1 หลักกับจ านวนไม่เกิน 2 หลัก ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ของการหารที่มี
ตัวตั้งไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่ผลหารมี 1 หลักทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว การบวก ลบ 
คูณ หารระคน ของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 
และ 0  เวลา  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาเป็นนาที การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การอ่าน
ปฏิทิน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดียวและเป็นหน่วยเดียวกัน ความยาว  ความยาวเป็นเมตร 
และเซนติเมตร ความยาวในหน่วยเดียวกัน โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็น
เมตรและเซนติเมตร  น้ าหนัก น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด โจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด ปริมาตรและความจุ  ปริมาตร
และความจุเป็นลิตร และความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน โจทย์ปัญหาปริมาตรและความจุที่มี
หน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  รูปเรขาคณิตสองมิติ ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม 
การน าเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ โจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป 1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 
หน่วย 

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า หรือได้ปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการคิดค านวณ การคาดคะเน การแก้ปัญหา การ
ให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การคิดสร้างสรรค์ และการน าประสบการณ์
ด้านความรู้ ความคิดทักษะ / กระบวนการที่ได้น าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้มีความสามารถการ
สื่อสารโดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง( Independent Study /IS1) มี
ทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ( Independent Study /IS2) น าองค์
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study /IS3) 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วยรวม สามารถ
คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริ ต 
ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG :       
จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต                    
มีความพอเพียง สามารถท างานอย่างมีระบบ  รอบคอบ มีความรับผิดชอบรักความเป็นไทยมีวิจารณญาณ 
เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8  
 ค 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป2/5 ป.2/6  
 ค 2.2 ป.2/1       
 ค 3.1 ป.2/1  
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
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รายวิชาพ้ืนฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                    เวลา 200 ชั่วโมง 
 จ านวนนับไม่เกิน 100,000 การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจ านวน หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย การ
เปรียบเทียบและเรียงล าดับ แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน การบวกและการลบ
จ านวนนับไม่เกิน 100,000 การหาผลบวก การหาผลลบ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ
และการสร้างโจทย์ปัญหา เวลา การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มี
มหัพภาค(.) หรือทวิภาค (:) การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที การเปรียบเทียบระยะเวลา โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา รูปเรขาคณิต รูปที่มี
แกนสมมาตร การประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตร แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว การเก็บรวมรวม
ข้อมูลและจ าแนกข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว 
เศษส่วน การอ่านและการเขียนเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน การบวกและ
การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 
การคูณ การคูณจ านวน 1 หลักกับจ านวนไม่เกิน 4 หลัก การคูณจ านวน 2 หลักกับจ านวน 2 หลัก การ
พัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับการคูณ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
คูณ โจทย์ปัญหาการคูณและการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 
1 หลักโดยการหารยาว การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลักโดยการหารสั้น การหาค่าของตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร โจทย์ปัญหาการหารและการสร้างโจทย์ปัญหาการหาร การ
วัดความยาว การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร การ
เลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยความยาว การเปรียบเทียบความยาว การบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว การคูณและ
การหารเกี่ยวกับความยาว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว การวัดน้ าหนัก การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและ
ขีด กิโลกรัมและกรัม การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก การเปรียบเทียบน้ าหนัก การบวกและการลบเกี่ยวกับน้ าหนัก การคูณ
และการหารเกี่ยวกับน้ าหนัก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก การวัดปริมาตร การวัดปริมาตรและความจุ
เป็นลิตรและมิลลิลิตร การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ การบวกและการลบเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุ การคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ
ความจุ เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดงจ านวนเงินแบบใช้จุด การ
เปรียบเทียบจ านวนเงิน การแลกเงิน การบวกและการลบจ านวนเงิน การบวกและการลบจ านวนเงิน การ
คูณและการหารจ านวนเงิน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน การอ่านและการเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย การ
บวก ลบ คูณ หารระคน การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนและการสร้าง
โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน 
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 การจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตและน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ เพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด มีแบบ
แผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา สามารถถ่ายทอดความคิด
ในการเขียนรายงาน ผลงาน ตระหนักเห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวโลกศึกษา
โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก (เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขใน
อาเซียนและสันติภาพโลก  โดยใช้  วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Independent Study /IS1)  มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ
(Independent Study /IS2)น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ (Independent Study /IS3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วยรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่นมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบ มีความรับผิดชอบ รัก
ความเป็นไทย มีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค1.1   ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   
  ป.3/7  ป.3/8  ป.3/9  ป.3/10  ป.3/11 
 ค1.2 ป.3/1 
 ค2.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3  ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.3/7  ป.3/8   ป.3/9   
  ป.3/10 
  ป.3/11   ป.3/12  ป.3/13     
 ค2.2 ป.3/1   
 ค3.1 ป.3/1 ป.3/2 
รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด 
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ค14101  คณิตศาสตร์  4   
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4            เวลา     160    ชั่วโมง  

 ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่มากกว่า 100,000  ล าดับ
จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ  เศษส่วน จ านวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ 
และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน  จ านวนคละที่ก าหนด  เศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตาม
ทศนิยมที่ก าหนด  ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่งจากสถานการณ์ต่าง  ๆ     ผลลัพธ์ของการบวก การลบ 
การคูณ  
การหารจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล  ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับที่มากกว่า 100 ,000 และ 0  ตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวนหลายหลัก 2 จ านวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก  ผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวน
นับและ 0  ค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับที่มากกว่า  100,000  และ 0  โจทย์ปัญหา 
2 ขั้นตอนของจ านวนนับและ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ  ผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน และจ านวน
คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง     ผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  โจทย์
ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  การใช้โพร
แทรกเตอร์  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ชนิดของมุม บอกชื่อ
มุม ส่วนประกอบของมุมและสัญลักษณ์แสดงมุมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาวของด้าน  
แผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ  ในการ
แก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  การคิด
สร้างสรรค์ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการอ่าน เขียน เปรียบเทียบ เรียงล าดับ บอก ประมาณค่า หาค่า แสดงวิธีหาค าตอบ  สร้าง  
วัด  จ าแนก  การใช้ข้อมูล  เพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีวิธีการคิดที่
กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  
สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้ง
ระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก 
(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการ
สร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วยรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต มีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการ
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ทุจริตทุกรูปแบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต      
มีความพอเพียง สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มีวิจารณญาณ 
เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
          ค 1.1 ป. 4/1  ป. 4/2  ป. 4/3  ป. 4/4  ป. 4/5  ป. 4/6  ป. 4/7  ป. 4/8  ป. 4/9   
  ป. 4/10  ป. 4/11  ป. 4/12  ป. 4/13  ป. 4/14  ป. 4/15  ป. 4/16 
          ค 2.1 ป. 4/1  ป. 4/2  ป. 4/3 
          ค 2.2 ป. 4/1  ป. 4/2          
 ค 3.1 ป. 4/1 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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ค15101  คณิตศาสตร์ 5  
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                 เวลา    160    ชั่วโมง    
 
     ศึกษาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละ   ผลคูณ    ผลหารของเศษส่วนและจ านวน
คละ โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วนสองขั้นตอน  โจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้ โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีการ
เปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา แผนภูมิแท่ง
จากข้อมูลที่เป็นจ านวนนับ  เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1000  ในรูป
ทศนิยม  ผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  ผลหารที่ตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  และตัวหารเป็นจ านวนนับ  ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน  3  ต าแหน่ง  โจทย์
ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศนิยม 2  ขั้นตอน  โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน  2  ขั้นตอน  
รูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาสมบัติของรูป  รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ  เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาด
ของมุมหรือเมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม  ลักษณะของปริซึม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุและภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

    โดยแสดงวิธีหาค าตอบ  สร้าง  ใช้ เขียน จ าแนก บอกเพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร มี
ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน 
ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถ
สร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพ
โลก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วยรวม 
สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความพอเพียง สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มีวิจารณญาณ 
เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
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รหสัตัวช้ีวัด 
 ค 1.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ป.5/9 
 ค 2.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4  
 ค 2.2  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
        ค 3.1 ป.5/1 ป.5/2  
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
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ค16101  คณิตศาสตร์  6  
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                      เวลา    160    ชั่วโมง 
 
 จ านวนนับและ 0 ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบ    ห.ร.
ม. และค.ร.น.  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เศษส่วน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วนและจ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละโดยใช้ความรู้
เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จ านวนคละ ทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหารทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินต่างประเทศ) อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากันและ
มาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ แบบรูป การ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป รูปสามเหลี่ยม ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม 
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม      รูปหลายเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม ความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม วงกลม ส่วนต่างๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม การ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม      รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การน าเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม        
 การจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตและน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ เพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบ
แผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอด
ความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับ
โลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิ
ภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข
ในอาเซียน  และสันติภาพโลก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแล
ผลประโยชน์ส่วยรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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 เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่นมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย มี
วิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค1.1   ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4  ป.6/5  ป.6/6    
  ป.6/7  ป.6/8  ป.6/9  ป.6/10  ป.6/11  ป.6/12 
 ค1.2 ป.6/1 
 ค2.1  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3     
 ค2.2 ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3  ป.6/4 
 ค3.1 ป.6/1       
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ค 14201 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 4 

รายวิชาเพ่ิมเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                         เวลา    80   ชั่วโมง 
 

 เขียนสมการจากสถานการณ์  หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจค าตอบ มีความคิดรวบยอด ในการแก้
สมการ  คณิตคดสนุก ทักษะการคิดค านวณ การบวก การลบ คูณ และหารจ านวนนับ ฝึกวิเคราะห์สืบเสาะความรู้ โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปัญหาคณิตศาสตร์ท้าทาย ออกแบบวิธีการบวก ลบ คูณ หาร ตามแนวคิดสร้างสรรค์ การจัด
ประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหรือ   ได้ปฏิบัติจริง ทดลองสรุปรายงาน   

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณที่กว้างและลึกซึ้ง การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้น าไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร    มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
สามารถท างานอย่างมีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทยมีวิจารณญาณ เช่ือมั่นในตนเอง และมีจิต
สาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหาและแกส้มการ พร้อมทั้งตรวจค าตอบได้ 
 2. สามารถคดิค านวณ การบวก การลบ การคูณและการหารทีย่ากและลึกซึ้งได้ 
 3. สามารถวิเคราะห์สืบเสาะความรู้ การคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
รวมท้ังหมด  3  ผลการเรียนรู้ 
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ค 15201 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 5 
รายวิชาเพ่ิมเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                         เวลา    80   ชั่วโมง 
 

 สมการ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ การประมาณค่า การใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ในการพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้จากการค านวณ เศษส่วนและทศนิยม บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม และ
น าไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณที่กว้างและลึกซึ้ง การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้น า ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร    มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวิ นัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่าง
พอเพียง สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทยมีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเองและ
มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย  
     พร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 2. ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
     รวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้จากการค านวณ 
 3. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม และน าไปใช้แก้ปัญหา  
       ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค 16201 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 6 
รายวิชาเพ่ิมเติม        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          เวลา 80 ชั่วโมง 
 
 จ านวนเต็ม เปรียบเทียบจ านวนเต็ม สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม  สมบัติการแจกแจง สมบัติการ
ถ่ายทอด สมบัติของ “1” และ “0” หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของจ านวนเต็ม น าความรู้เรื่องจ านวนเต็มไปใช้
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เลขยกก าลัง ความหมายของเลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม สมบัติของเลขยก
ก าลัง เขียนจ านวนให้อยู่ในรูปของเลขยกก าลัง หาผลคูณและผลหารของเลขยกก าลัง แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกก าลงั 
คู่อันดับ บอกความหมายของคู่อันดับระนาบ XY  ก าหนดคู่อันดับและจุดลงบนระนาบ XY การประยุกต์ แก้โจทย์ปัญหา
ร้อยละ เวลาและแรงงาน แก้โจทย์ปัญหาดอกเบี้ย 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณที่กว้างและลึกซึ้ง การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้น าไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร    มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่าง
พอเพียง สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ รักความเป็นไทยมีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเองและ
มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เปรียบเทียบจ านวนเต็มได ้
 2. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของจ านวนเตม็ได้ 
 3. น าความรู้เรื่องจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได ้
 4. บอกสมบัติการสลบัท่ี สมบัติการเปลีย่นกลุ่ม การแจกแจง สมบัตกิารถ่ายทอด สมบัติของ “1” และ “0” ได้ 
 5. บอกความหมายของเลขยกก าลงัที่มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มได้ 
 6. บอกสมบัติของเลขยกก าลังได ้
 7. เขียนจ านวนให้อยู่ในรูปของเลขยกก าลังได ้
 8. หาผลคณูและผลหารของเลขยกก าลังได ้
 9. แก้โจทย์ปัญหาเกีย่วกับเลขยกก าลังได ้
 10. บอกความหมายของคู่อันดับระนาบ XY ได ้
 11. สามารถก าหนดคู่อันดับและจดุลงบนระนาบ XY ได ้
 12. แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เวลาและแรงงานได ้
 13. แก้โจทย์ปัญหาดอกเบีย้ได ้
รวมท้ังหมด 13 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

คณิตศาสตร์เสริม 1 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4              เวลาเรียนภาคปกติ 40 ชั่วโมง  ภาค English Program 80 ชั่วโมง 

        ศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
        การบวก การลบ การคูณ การหารและโจทย์ปัญหาจ านวนนับ  ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
การบวก การลบการคูณ การหาร โจทย์ปัญหาเวลา  การบวก การลบ โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวน
คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง    การบวก การลบทศนิยมและโจทย์ปัญหาไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง   การหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
        โดยการหาค าตอบ แสดงวิธีท า สร้าง เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ  ในการแก้ปัญหา  การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย 
สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ์การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับได้ 
2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาจ านวนนับ เวลา และตัวไม่ทราบค่า 
3. สามารถแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบเศษส่วน จ านวนคละ ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่งได้ 
4. สามารถหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 

1. การทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
2. การประเมินชิ้นงาน ใบงาน แบบฝึก ปฏิบัติ  
3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการท างาน 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนน  80-100  ระดับ 3  ดีเยี่ยม 

คะแนน  65-79    ระดับ 2  ดี 
       คะแนน  50-64    ระดับ 1  ผ่าน 

คะแนน  0 - 49    ระดับ 0  ไม่ผ่าน 
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คณิตศาสตร์เสริม 2 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5              เวลาเรียนภาคปกติ 40 ชั่วโมง  ภาค English Program 80 ชั่วโมง 

        ศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
        การบวก การลบ การคูณ การหาร โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ  การคูณ การหาร โจทย์
ปัญหาทศนิยมที่ผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง การเปลี่ยนหน่วยความยาวและน้ าหนัก 
บัญญัติไตรยางศ์  โจทย์ปัญหาร้อยละ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  การหาปริมาตรและความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
        โดยการหาค าตอบ แสดงวิธีท า สร้าง เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ  ในการแก้ปัญหา  การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย สามารถท างานอย่างมี
ระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ์การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนและทศนิยมได้ 
2. สามารถแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน จ านวนคละ ทศนิยมไม่

เกิน 3 ต าแหน่งได้ 
3. สามารถแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้บัญญัติยางค์ได้ 
4. สามารถหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

และปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมได้ 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 

1 การทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
2 การประเมินชิ้นงาน ใบงาน แบบฝึก ปฏิบัติ 
3 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการท างาน 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนน  80-100  ระดับ 3  ดีเยี่ยม 

คะแนน  65-79    ระดับ 2  ดี 
       คะแนน  50-64    ระดับ 1  ผ่าน 

คะแนน  0 - 49    ระดับ 0  ไม่ผ่าน 
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คณิตศาสตร์เสริม 3 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6              เวลาเรียนภาคปกติ 40 ชั่วโมง  ภาค English Program 80 ชั่วโมง 

        ศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
        การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร การแก้โจทย์
ปัญหาด้วยสมการ แบบรูป โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. ค.ร.น.  อัตราส่วน มาตราส่วน และร้อยละ  สมบัติของ
เส้นขนาน ความยาวรอบรูป และพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยม หลายเหลี่ยม รูปวงกลม   ปริมาตรของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
        โดยการหาค าตอบ แสดงวิธีท า สร้าง เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ  ในการแก้ปัญหา  การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย สามารถท างานอย่างมี
ระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเขียนสมการและแก้สมการได้ 
2. สามารถแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. ค.ร.น. อัตราส่วน มาตรส่วน และร้อยละ ได้ 
3. สามารถหาขนาดของมุมโดยใช้สมบัติของเส้นขนาน 
4. สามารถหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม หลายเหลี่ยม รูปวงกลม และ

ปริมาตรรูปเรขาคณิตสามมิติประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 

1. การทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
2. การประเมินชิ้นงาน ใบงาน แบบฝึก  ปฏิบัติ 
3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการท างาน 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนน  80-100  ระดับ 3  ดีเยี่ยม 

คะแนน  65-79    ระดับ 2  ดี 
       คะแนน  50-64    ระดับ 1  ผ่าน 

คะแนน  0 - 49    ระดับ 0  ไม่ผ่าน 
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ส่วนที่ 4 
โครงสร้างรายวิชา 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค11101     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2565       ภาคเรียนที่ 1  เวลา 100 ชั่วโมง 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 หน่วยที่ 
1 
จ านวน
นับ1ถึง 
10 และ 
0  

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 จ านวนนับ 1-10 
และศูนย์ใช้บอก
จ านวนของสิ่งต่างๆ 
ตัวเลขฮินดูอารบิก
และและตัวเลขไทย
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
จ านวน เมื่อน า
จ านวนสองจ านวนมา
เปรียบเทียบกันจะ
เท่ากันมากกว่าหรือ
น้อยกว่ากันอย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น การ
เรียงล าดับจ านวน
เป็นการเรียงล าดับ
จ านวนจากน้อยไป
มากและจากมากไป
น้อย สามารถ
ถ่ายทอดความเข้าใจ 
โดยใช้กระบวนการ
คิด การใช้เหตุผล ใน
การตัดสินใจ 
เปรียบเทียบจ านวน 
เรียงล าดับจ านวน  
 

17 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

     

การวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือข้อมูล
ข่าวสาร ในด้าน
จ านวนต่าง ๆ ให้
ความน่าเชื่อถือที่เกิด
ในสังคมโลก 

  

2 หน่วยท่ี 2 
กา รบวก
จ า น ว น
ส อ ง
จ านวนที่
มีผลบวก 
ไม่เกิน 10 

ค 1.1  
ป.1/4         
ป.1/5 

 

 
 
 

 

      การบวกเป็นการน า
จ านวนตั้งแต่ สองกลุ่ม
ขึ้นไปมารวมกัน การแก้
โจทย์ปัญหาการบวก 
ต้องวิเคราะหโ์จทย์และ
แสดงวิธีท าเพื่อหา
ค าตอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
การสร้างโจทย์ปัญหา
การบวกให้พิจารณา
ข้อมูลที่ก าหนดให้ การ
ถ่ายทอดความเข้าใจ 
โดยใช้กระบวนการคิด 
การใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจแก้ปญัหาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
เรื่องการบวก การ
ตัดสินใจแก้ปญัหาใน
สังคมโลกปัจจุบันจะต้อง
มีกระบวนการในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

15 5 

 
 
 
  



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 79 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

3 หน่วยท่ี 3 
การลบ
จ านวน
สอง
จ านวนที่
มีตัวตั้งไม่
เกิน 10 

ค 1.1 ป.1/4 
        ป.1/5 

 

 
 

 

      การลบจ านวนเป็น
การน าจ านวนหน่ึงออก
จากอีกจ านวนหนึ่งแล้ว
หาจ านวนท่ีเหลือ การ
หาตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสญัลักษณ์หาได้
โดยใช้ความสมัพันธ์ของ
การบวกและการลบและ
การถ่ายทอดความเข้าใจ 
โดยใช้กระบวนการคิด 
การใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจแก้ปญัหาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
เรื่องการลบ การ
ตัดสินใจแก้ปญัหาใน
สังคมโลกปัจจุบันจะต้อง
มีกระบวนการในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 

16 5 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

4 หน่วยท่ี 4 
จ านวน
นับ 11-

20 

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

 

 
 
 
 
 

     การอ่านและการ
เขียนตัวเลขแสดงจ านวน
นับ 11-20 เป็นการนับ
เพิ่มขึ้นทีละ 1 เรียง
ตามล าดับ และมีการ
เปรียบเทยีบจ านวน 
สามารถเขียนและอ่าน
จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว สมาชิกใน
ห้องเรียนเป็นตัวเลขฮินดู
อารบิกและตัวเลขไทย 
โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้ สามารถ
ใช้ภาษาและสญัลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสารสื่อความหมาย
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง
โดยอาศัยข้อมลูจาก
การศึกษาค้นคว้ามา
วิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือ
ของค าตอบ 

 

12 4 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

5 หน่วยท่ี 5 
การบวก 
การลบ
จ านวน
นับไม่เกิน 
20  

ค 1.1 ป.1/4 
        ป.1/5 

 

 
 

 

     การหาผลบวกและ
ผลลบมีวิธีการที่
หลากหลายกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการ
หาค าตอบ การหาตัวไม่
ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์หาไดโ้ดยใช้
ความสัมพันธ์ของการ
บวกและการลบและ 
การถ่ายทอดความเข้าใจ 
โดยใช้กระบวนการคิด 
การใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจแก้ปญัหาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
เรื่องการบวก การลบ 
การตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สังคมโลกปัจจุบันจะต้อง
มกระบวนการในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 

18 

 
5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

6 หน่วยท่ี 6 
แผนภูมิ
รูปภาพ 

ค 3.1 ป.1/1  
 

 
 

    แผนภูมิรูปภาพเป็น
วิธีการน าเสนอข้อมลู
อย่างหนึ่ง เพื่อความ
สะดวกในการอ่านข้อมลู 
ส่วนการอ่านข้อมลูจาก
แผนภูมริูปภาพเป็นการ
อ่านข้อมูลเพื่อตอบ
ค าถามของโจทย์ปัญหา 
สามารถน าความเข้าใจ
ทางการเก็บรวบรวม
ข้อมูลไปศึกษาและ
เรียนรูเ้กี่ยวกับการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล 
และน าเสนอข้อมูล โดย
วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ
ข้อมูลข่าวสารและ
แนวคิดที่แตกต่างกันของ
ข้อมูลในสังคม 

 

6 2 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

7 หน่วยท่ี 7 
การวัด
น้ าหนัก 

ค 2.1 ป.1/2  
         

 

 
 

 

     การวัดน้ าหนักโดยใช้
เครื่องมือหรือหน่วยท่ีแต่
ละคนก าหนดขึ้นเองอาจ
ท าให้ผลการวัดไม่
ตรงกัน จึงต้องมีการวัด
น้ าหนักที่มีหน่วย
มาตรฐาน กิโลกรมั ขีด 
เป็นหน่วยมาตรฐานท่ีใช้
บอกน้ าหนัก และมีการ
เปรียบเทยีบน้ าหนัก 1 
กิโลกรมั เท่ากับน้ าหนัก 
10 ขีด การถ่ายทอด
กระบวนการคดิ การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจ
ทางคณิตศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ในเรื่องการ
วัดน้ าหนัก การวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ ข้อมูล
ข่าวสาร สถานการณ์การ
เรื่องการชั่งในสังคมโลก
ปัจจุบัน 

13 4 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 15 

รวมภาคเรียนที่ 1 100 50 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 11101          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา 2565                      ภาคเรียนที่ 2                      เวลา  100 ชั่วโมง 
 
หน่วย

ที ่
ชื่อ

หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

8 หน่วยที่ 
8 การ
บอก

ต าแหน่ง
และ

อันดับที่ 

ค 1.2  
ป.1/1 

  
 
 

    แบบรูปของรูปที่มี
รูปร่างสัมพันธ์กัน แบบ
รูปของรูปที่มีสีสัมพันธ์
กัน แบบรูปของรูปที่มี
ขนาดสัมพันธ์กัน 
สามารถบอกรูปต่อไป
หรือรูปที่หายไปได้ การ
ถ่ายทอดความเข้าใจ
โดยใช้กระบวนการคิด 
การใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือมีความ
รับผิดชอบต่อ
ผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ 
ของโลกปัจจุบันในเรื่อง
ของการบอกต าแหน่ง
และอันดับที ่ 
 

9 3 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

9 หน่วยที่ 
9 รูป

เรขาคณิต 

ค 2.2  
ป.1/1 

  
 
 
 

    รูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ 
ส่วนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอกและ
กรวย เป็นรูปเรขาคณิตสาม
มิต ิการถ่ายทอดความเข้าใจ 
โดยใช้กระบวนการคิด การ
ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ 
มีความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ ของ
โลกปัจจุบันในเรื่องของรูป
เรขาคณิต 

 

15 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

10 หน่วย
ที่ 10 
จ านวน
นับ  
21-
100 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

     จ านวนนับ 21-100 การเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของ
เลขโดดเมื่อน าจ านวนสองจ านวนมา
เปรียบเทยีบกันจะเท่ากัน มากกว่า
หรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหน่ึง
เท่านั้น การเรยีงล าดับจ านวนจาก
น้อยไปมากและจากมากไปน้อย สว่น
การบอกอันดับที่เป็นการใช้ตัวเลข
บอกต าแหน่งของสิ่งต่างๆ สามารถ
ถ่ายทอดความเข้าใจ โดยใช้
กระบวนการคดิ การใช้เหตผุล ใน
การตัดสินใจ เปรยีบเทียบจ านวน 
เรียงล าดับจ านวนจากน้อยไปมาก
และจากมากไปน้อยและการบอก
อันดับที่ การวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือข้อมูลข่าวสาร ในด้าน
จ านวนต่าง ๆ ให้ความน่าเช่ือถือท่ี
เกิดในสังคมโลก 

16 5 
 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

11 หน่วย
ที่ 11 
การวัด
ความ
ยาว 

ค 2.1  
ป.1/1 

 
 
 
 
 

     การวัดความยาว โดยใช้หน่วยท่ี
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานอาจท าใหผ้ล

ของการวัดไมต่รงกัน จึงต้องมี
เครื่องมือวัดที่มีหน่วยมาตรฐาน 

เมตร เซนติเมตร เป็นหน่วย
มาตรฐานที่ใช้บอกความยาว ความ
สูงและระยะทาง การเปรยีบเทียบ
ความยาว ความสูงและระยะทาง 1 
เมตร เท่ากับ 100 เซนติเมตร การ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้

เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม

สถานการณ์ในเรื่องการวดัความยาว 
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์การวดัความยาว

ในสังคมโลกปจัจุบัน  

14 4 

12 หน่วย
ที่ 12 
การ
บวกที่
ผลบวก
ไม่เกิน 
100 

ค 1.1  
ป.1/4      
ป.1/5 

 
 
 
 
 

     การบวกต้องน าจ านวนสอง
จ านวนมารวมกันโดยน าจ านวนที่อยู่
ในหลักเดียวกันมาบวกกัน ควรเริม่
จากหลักหน่วยไปหลักสิบทีล่ะหลกั 
การบวกจ านวนสองจ านวนเมื่อสลบั
ที่กันผลบวกยังคงเท่าเดิม การ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ในเรื่องการบวก การ
ตัดสินใจแก้ปญัหาในสังคมโลก
ปัจจุบันจะต้องมีกระบวนการในการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 

11 3 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

13 หน่วย
ที่ 13 
การลบ
จ านวน
ที่มีตัว
ตั้งไม่
เกิน 
100 

ค 1.1  
ป.1/4      
ป.1/5 

 
 
 
 
 

     การหาผลลบต้องน าจ านวนสอง
จ านวนมาลบออกจากกัน โดยลบ
จากหลักหน่วยก่อนแล้วจึงลบในหลัก
สิบ กล่าวคือผลลบ เมื่อบวกกับตัวลบ
จะเท่ากับตัวตั้ง โดยใช้ความสมัพนัธ์
ของการบวกและการลบ การ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ในเรื่องการลบ การ
ตัดสินใจแก้ปญัหาในสังคมโลก
ปัจจุบันจะต้องมีกระบวนการในการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

15 5 

14 หน่วย
ที่ 14 
โจทย์
ปัญหา
การ
บวก
และ
โจทย์
ปัญหา
การลบ 

ค 1.1  
ป.1/4           
ป.1/5 
 
ค 2.1  
ป.1/1         
ป.1/2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ท าได้โดยใช้ความสมัพันธ์
ของการบวกและการลบ การแก้
โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปญัหา
การลบ และการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมท้ังหาค าตอบ การแกโ้จทย์
ปัญหาการบวกลบเกี่ยวกับความยาว
ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
และการวดัน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็น
กิโลกรมั เป็นขีด การถ่ายทอดความ
เข้าใจ โดยใช้กระบวนการคิด การใช้
เหตุผลในการ แก้โจทย์ปัญหาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ และสร้างโจทย์
ปัญหา ในเรื่องการบวก ลบ การ
ตัดสินใจแก้ปญัหาในสังคมโลก
ปัจจุบันจะต้องมีกระบวนการในการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

17 5 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 15 

รวมภาคเรียนที่ 2 100 50 

รวมภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2 200 100 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 35 :  15  (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 50  คะแนน 
                น าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกันเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 12101           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ปีการศึกษา 2565                    ภาคเรียนที่ 1                        เวลา  100 ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อ

หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

1 หน่วย
ที่ 1 

จ านวน
นับไม่
เกิน 

1,000
และ 0 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 
และ ทีละ 100  การอ่านและการ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดจ านวน  
จ านวนคู่ จ านวนคี่  หลัก ค่าของเลข
โดดแต่ละหลักและ การเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนในรูปกระจาย การ
เปรียบเทยีบและเรียงล าดับจ านวน 
แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงทลีะ 2 ทีละ 5 และทลีะ 100 
สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ โดยใช้
กระบวนการคดิ การใช้เหตผุล ใน
การตัดสินใจ เปรยีบเทียบจ านวน 
เรียงล าดับจ านวนท่ีนับเพิ่มทีละ 5, 
10, 100 และนับเลขทีละ 2, 10, 
100 รวมทั้งจ านวนคู่และจ านวนคี ่
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือข้อมูล
ข่าวสาร ในด้านจ านวนต่าง ๆ ให้
ความน่าเชื่อถือที่เกิดในสังคมโลก 

24 7 

2 หน่วย

ที่ 2 
การ
บวก 
และ
การลบ 
จ านวน
นับไม่
เกิน 
1,000 

ค 1.1  

ป.2/4 
 

 
 
 
 
 

 การหาผลบวก การบวกจ านวนสาม
จ านวน การหาผลลบ การลบจ านวน
สามจ านวน การหาตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสญัลักษณ์   การบวกและ
ประโยคสญัลักษณ์การลบ การแก้
โจทย์ปัญหาการบวก การแกโ้จทย์
ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์
ปัญหา 
การถ่ายทอดความเข้าใจ โดยใช้
กระบวนการคดิ การใช้เหตผุลในการ
ตัดสินใจแก้ปญัหาจากสถานการณ์
ต่าง ๆในเรื่องการบวกการลบ การ
ตัดสินใจแก้ปญัหาในสังคมโลก
ปัจจุบันจะต้องมีกระบวนการในการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

25 9 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 5 

3 หน่วยท่ี 
3 

การวัด
ความ
ยาว 

ค 2.1  
ป.2/2       
ป.2/3 

 

 
 
 
 
 

 การวัดความยาวเป็นเมตร และ
เซนติเมตร การคาดคะเนความยาว
เป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาว
โดยใช้ความสมัพันธ์ระหว่าง เมตรกับ
เซนติเมตร การบวก การลบเกี่ยวกับ
ความยาวและระยะทางที่มีหน่วยเป็น
เมตร และเซนติเมตร การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวท่ีมีหน่วย
เป็นเมตร และเซนตเิมตร การ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ในเรื่องการวดัความยาว 
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์การวดัความยาว
ในสังคมโลกปจัจุบัน 
 

24 7 

4 หน่วยท่ี 
4 

การวัด
น้ าหนัก 

ค 2.1  
ป.2/4  
 
ค 2.1  
ป.2/5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การวัดน้ าหนักเป็นกโิลกรัมและกรมั 
กิโลกรมัและขดี การเปรียบเทียบ
น้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ ระหวา่ง
กิโลกรมักับกรัม กิโลกรมักับขีด การ
บวก การลบเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ าหนัก
ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และกรัม 
กิโลกรมัและขดี การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็น
กิโลกรมั และกรัม กิโลกรัมและขดี 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ในเรื่องการวดัน้ าหนัก 
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์การวดัในสังคม
โลกปัจจุบัน 

24 7 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 1 100 50 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 12101          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ปีการศึกษา 2565                    ภาคเรียนที่ 2                        เวลา  100 ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

5 หน่วยท่ี 5 

การคูณ 

ค 1.1  
ป.2/5  

 

 
 
 
 

 ความหมายของการคูณ  การคณูจ านวน
หนึ่งหลักกับจ านวนหนึ่งหลัก  การคูณ
จ านวนหนึ่งหลักกับ 10 20 30 40 ... 
90 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวน
สองหลัก  ความรูเ้ชิงจ านวนเกี่ยวกับ
การคูณ การหาตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสญัลักษณ์การคณู การแกโ้จทย์
ปัญหาการคณูและการสร้างโจทยป์ัญหา
การคูณ การถ่ายทอด กระบวนการคิด 
การให้เหตผุล ในการตัดสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์     การตัดสินใจแก้ปญัหา
ในสังคมโลกปจัจุบันจะต้องมี
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 

20 6 

6 หน่วยท่ี 6 

การหาร 

ค 1.1  
ป.2/6 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ความหมายของการหาร  ความสัมพันธ์
ของการคูณและการหาร การหารที่ตัว
ตั้งไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่
ผลหารมี  1 หลักทั้งหารลงตัวและหาร
ไม่ลงตัว  ความรู้เชิงจ านวนเกี่ยวกบัการ
หารการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์การหาร การแก้โจทย์ปญัหา
การหารและการสร้างโจทย์ปญัหาการ
หารการถ่ายทอด กระบวนการคิด   
การให้เหตผุล ในการตัดสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ในเรื่องการวดัความยาว 
การการตดัสินใจแก้ปญัหาในสังคมโลก
ปัจจุบันจะต้องมีกระบวนการในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

20 

 
6 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

7 หน่วยท่ี 7 
เวลา 

ค 2.1  
ป.2/1  
  

 
 
 
 

 การอ่านปฏิทิน  การเขียนแสดงวนั 
เดือน ปี  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและ
นาที (ช่วง 5 นาที) การบอกระยะเวลา
เป็นช่ัวโมง เป็นนาที  การเปรยีบเทยีบ
ระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที การบอก
เวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลข การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา       การ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้เหตุผล 
ในการตัดสินใจทางคณิตศาสตร์เพือ่
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ในเรื่องการวัด
ความยาว การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ 
ข้อมูลข่าวสารสถานการณเ์รื่องเวลาวใน
สังคมโลกปัจจุบัน 

15 5 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 5 

8 หน่วยท่ี 8 
การวัด
ปริมาตร 

ค 2.1  
ป.2/6 

 

 
 
 
 
 
 
 

 การวัดปรมิาตรและความจุของของเหลว
และของแห้งโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน  การคาดคะเนปรมิาตรเป็น
ลิตร การวดัปรมิาตรและความจุเปน็ช้อน
ชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  การ
เปรียบเทยีบปริมาตรและความจุเป็น
ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปรมิาตรและความจุ  
ที่มีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง 
ลิตร การถ่ายทอด กระบวนการคดิ การ
ให้เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ในเรื่องการวดัความยาว 
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์การวดัความยาวใน
สังคมโลกปัจจุบัน 
 
 
 

10 3 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

9 หน่วยท่ี 9 
รูป

เรขาคณิต  

ค 2.2  
ป.2/1 
 

 
 
 
 

 จ าแนกและบอกลักษณะของทรงสีเ่หลีย่ม
มุมฉากกับรูปสี่เหลี่ยมมมุฉาก ทรงกลม
และวงกลมจ าแนกและบอกลักษณะของ
รูปหลายเหลีย่มและวงกลม ลักษณะของ
รูปหลายเหลีย่ม วงกลม และวงรี การเขยีน
รูปเรขาคณติสองมติิโดยใช้แบบของรูปที่
เป็นรปูหลายเหลีย่ม แบบรูปซ้ าของรูป
เรขาคณติและรปูอื่นๆ การถา่ยทอด 
กระบวนการคดิ การใหเ้หตุผล ในการ
ตัดสินใจทางคณติศาสตรเ์พื่อแก้ปญัหา
ตามสถานการณ์ การวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือ ข้อมูลขา่วสารสถานการณ์การ
วัดความยาวในสังคมโลกปัจจุบัน 

7 2 

10 หน่วยท่ี 
10 

การบวก 
ลบ คูณ 

หารระคน 

ค 1.1  
ป.2/7  
 
ค 1.1  
ป.2/8  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การหาผลลัพธ์การบวก  ลบ คณู หาร
ระคนของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 
0 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอน ของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 
และ 0 การถ่ายทอด กระบวนการคิด 
การให้เหตผุล ในการตัดสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์  การตดัสินใจแก้ปญัหาใน
สังคมโลกปัจจุบันจะต้องมีกระบวนการ
ในการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
 
 
 
 

18 6 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐา
นการ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโม

ง) 

น้ าหนัก
(คะแน

น) 

11 แผนภูมิ
รูปภาพ 

ค 3.1  
ป.2/1  
 

 
 
 
 

 ใช้ข้อมูลจากแผนภมูิรูปภาพในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป 
1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 
หน่วยการอ่านแผนภูมริูปภาพ การ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้เหตุผล 
ในการตัดสินใจทางคณิตศาสตร์เพือ่
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ การวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์การวดัความยาวในสังคม
โลกปัจจุบัน 

7 2 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 15 
รวมภาคเรียนที่ 2 100 50 

รวมภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2 200 100 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 35 :  15 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรยีนละ 50  คะแนน 
      น าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกันเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 95 
 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 13101          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2565                    ภาคเรียนที่ 1                        เวลา  100 ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อ

หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

1  หน่วยท่ี 
1 

จ านวน
นับไม่
เกิน 

100,000 

ค1.1   
ป.3/1        
ป.3/2 
 
ค1.2   
ป.3/1 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจ านวน หลัก ค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนในรูปกระจาย การ
เปรียบเทยีบและเรียงล าดับ แบบ
รูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงที
ละเท่า ๆ กัน การแก้ปัญหา การ
เชื่อมโยง การสื่อความ การให้
เหตุผล การวเิคราะห์ความ
น่าเชื่อถือขอ้มูลข่าวสาร ในด้าน
จ านวนต่าง ๆ ให้ความน่าเช่ือถือท่ี
เกิดในสังคมโลก 
 

12 

 
4 

2 หน่วยท่ี 
2 

การบวก
และการ

ลบ
จ านวน
นับไม่
เกิน 

100,000 

ค1.1   
ป.3/5        
ป.3/10 

 
 
 
 
 

 การหาผลบวก การหาผลลบ การ
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและ
ประโยคสญัลักษณ์แสดงการลบ 
โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปญัหา
การลบและการสร้างโจทย์ปญัหา 
การคิดค านวณ การแก้ปญัหา การ
เชื่อมโยง การสื่อความ การให้
เหตุผล การตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สังคมโลกปัจจุบันจะต้องมี
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 
 
 

19 6 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

3 หน่วยท่ี 
3 

เวลา 

ค2.1   ป.
3/2 

 
 
 
 
 

 

 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาท ีการ
อ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหพัภาค
(.) หรือทวิภาค (:) การบอกระยะเวลาเป็น
ช่ัวโมงและนาที การเปรียบเทียบ
ระยะเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและ
ระยะเวลา การอ่านและการเขียนบันทึก
กิจกรรมทีร่ะบุเวลา 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทางคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ การ
วิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือ ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์เรื่องเวลาวในสังคมโลก
ปัจจุบัน 
 

15 5 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 5 

4 หน่วยท่ี 
4 
รูป

เรขาคณิต 

ค2.2    
ป.3/1 

  
 
 
 

รูปที่มีแกนสมมาตร การประยุกต์ใช้รูปที่มี
แกนสมมาตร 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทางคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ การ
วิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือ ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์เรื่องเวลาในสังคมโลกปัจจุบัน 

10 3 

5 หน่วยท่ี 
5 

แผนภูมิ
รูปภาพ
และ

ตาราง
ทางเดียว 

ค3.1   ป.
3/1     
ป.3/2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมลูและจ าแนกข้อมูล 
การอ่านและการเขียนแผนภมูิรูปภาพ 
การอ่านและการเขียนตารางทางเดียวการ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้เหตุผล 
ในการตัดสินใจทางคณิตศาสตร์เพือ่
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ การวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์เรื่องเวลาในสังคมโลกปัจจุบัน 
 

12 3 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

6 หน่วยท่ี 
6 

เศษส่วน 

ค1.1   
ป.3/3        
ป.3/4        
ป.3/11 

 
 
 
 
 

 

 การอ่านและการเขียนเศษส่วนท่ีตวัเศษ
น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน การ
เปรียบเทยีบและเรียงล าดับเศษส่วนท่ี
ตัวเส่วนเท่ากัน การเปรยีบเทียบและ
เรียงล าดับเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากนั โจทย์
ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันการถ่ายทอด 
กระบวนการคดิ การให้เหตุผล ในการ
ตัดสินใจทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปญัหา
ตามสถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ สามารถ
สร้างเสริมทักษะชีวิต   

13 4 

7 หน่วยท่ี 
7 

การคูณ 

ค1.1   ป.
3/6 

 
 
 
 

 การคูณจ านวน 1 หลักกับจ านวนไม่เกิน 4 
หลัก การคณูจ านวน 2 หลักกับจ านวน 2 
หลัก การพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวน
เกี่ยวกับการคณู การหาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสญัลักษณ์แสดงการคูณ 
โจทย์ปัญหาการคณูและการสร้างโจทย์
ปัญหาการคณูการถ่ายทอด กระบวนการ
คิด การให้เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็นความส าคัญของ
คณิตศาสตร์ สามารถสร้างเสรมิทักษะ
ชีวิต   

16 5 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 1 100 100 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 13101          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2565                  ภาคเรียนที่ 2                          เวลา  100 ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อ

หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

8 หน่วยท่ี 
8 

การ
หาร 

ค1.1   
ป3./7 

 
 
 
 

 การหารที่ตัวตั้งไมเ่กิน 4 หลัก ตัวหาร 
1 หลักโดยการหารยาว การหารทีต่ัว
ตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลักโดย
การหารสั้น การหาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสญัลักษณ์แสดงการ
หาร โจทย์ปญัหาการหารและการ
สร้างโจทย์ปญัหาการหารการ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ สามารถ
สร้างเสริมทักษะชีวิต   

19 6 

9 หน่วย
ที่ 9 

การวัด
ความยาว 

ค2.1   ป.
3/3         
ป.3/4         
ป.3/5      
ป.3/6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและ
มิลลเิมตร เมตรและเซนติเมตร 
กิโลเมตรและเมตร การเลือก
เครื่องมือวัดความยาวท่ีเหมาะสม 
การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและ
เป็นเซนตเิมตร ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยความยาว การเปรยีบเทียบ
ความยาว การบวกและการลบ
เกี่ยวกับความยาว การคูณและการ
หารเกี่ยวกับความยาว    โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาว  การ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ สามารถ
สร้างเสริมทักษะชีวิต   

15 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

10 หน่วยท่ี 
10  

การวัด
น้ าหนัก 

ค2.1   ป.
3/7         
ป.3/8         
ป.3/9         
ป.3/10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การวัดน้ าหนักเป็นกโิลกรัมและขีด 
กิโลกรมัและกรัม การเลือกเครื่องช่ัง
น้ าหนักที่เหมาะสม การคาดคะเน
น้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนกั 
การเปรยีบเทียบน้ าหนัก การบวก
และการลบเกีย่วกับน้ าหนัก การคณู
และการหารเกีย่วกับน้ าหนัก โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก การ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถสรา้งเสริมทักษะชีวิต   

15 5 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 5 

11 หน่วยท่ี 
11 

การวัด
ปริมาตร 

ค2.1   ป.
3/11         
ป.3/12       
ป.3/13 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

การวัดปรมิาตรและความจเุป็นลติร
และมลิลลิิตร การเลือกเครื่องตวงท่ี
เหมาะสม การคาดคะเนปรมิาตร
และความจุเป็นลิตร ความสมัพันธ์
ระหว่างหน่วยปริมาตร การ
เปรียบเทยีบปริมาตรและความจุ 
การบวกและการลบเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุ การคณูและ
การหารเกี่ยวกับปรมิาตรและความ
จุ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปรมิาตรและ
ความจุ การถ่ายทอด กระบวนการ
คิด การให้เหตุผล ในการตดัสินใจ
ทางคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

16 5 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

12 หน่วยท่ี 
12 

เงินและ
บันทึก
รายรับ
รายจ่าย 

ค2.1   ป.
3/1 

 
 
 
 

 การบอกจ านวนเงินและเขียนจ านวน
เงินแบบใช้จุด การเปรยีบเทียบ
จ านวนเงิน การแลกเงิน การบวก
และการลบจ านวนเงิน การคูณและ
การหารจ านวนเงิน โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเงิน การอ่านและการเขียน
บันทึกรายรับรายจ่าย การถ่ายทอด 
กระบวนการคดิ การให้เหตุผล ใน
การตัดสินใจทางคณติศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาตามสถานการณต์ระหนกั 
เห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่
ตนเองและสังคม 

18 5 

13 หน่วยท่ี 
13 
การ
บวก 

ลบ คูณ 
หาร
ระคน 

ค1.1    
ป3/8         
ป.3/9 

 
 
 
 
 

 การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คณู หาร
ระคน โจทย์ปญัหา 2 ขั้นตอนและ
การสร้างโจทย์ปัญหา 2 ข้ันตอน 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การ
ให้เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

14 

 
4 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 15 

รวมภาคเรียนที่ 2 100 50 

รวมภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2 200 100 
 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 :  30 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรยีนละ 100  คะแนน 
      น าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 14101           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2565                     ภาคเรียนที่ 1                         เวลา  80 ชั่วโมง 
หน่วย

ที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วดั 

ตัวชี้วดั
ต้องรู้ 

ตัวชี้วดั
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

1 หน่วยท่ี 1 
จ านวนนับ
ที่มากกว่า 
100,000 

ค 1.1  ป. 
4/1        

ป. 4/2 

 
 
 
 
 

    การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดอูารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน  
หลัก ค่าประจ าหลักและคา่ของเลขโดด
ในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ
และเรียงล าดับจ านวน  คา่ประมาณของ
จ านวนนับและการใช้เครื่องหมาย ≈  
โดยใช้วิธีที่หลากหลายในการหาค าตอบ
และให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจได้
อย่างเหมาะสม การถ่ายทอด 
กระบวนการคดิ การให้เหตผุล ในการ
ตัดสินใจทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปญัหา
ตามสถานการณ์ วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือข้อมูลข่าวสาร ในด้านจ านวน
ต่าง ๆ ให้ความน่าเช่ือถือท่ีเกิดในสังคม 

12 9 

2 หน่วยท่ี 2 
การบวก
และการ

ลบจ านวน
นับท่ี

มากกว่า  
100,000 

ค 1.1  ป. 
4/7         

ป. 4/8 

  
 
 
 
 

   การประมาณผลลัพธ์ของการบวก 
การลบ  การบวกและการลบ  การบวก 
ลบระคน การแก้โจทยป์ัญหาและ   การ
สร้างโจทย์ปญัหา พร้อมทั้งหาค าตอบ 
โดยน าทักษะและกระบวนการ     ทาง
คณิตศาสตร์แสดงวิธีการแก้โจทยป์ัญหา
ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สื่อสารและ
สื่อความหมายได้อย่างสมเหตสุมผล 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทางคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณต์ระหนัก 
เห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม  

13 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

3 หน่วยท่ี 
3 

การคูณ 
การหาร 

ค 1.1  ป. 
4/7         

ป. 4/9 
 

  
 
 
 

   การประมาณผลลัพธ์ของการคูณ 
การหาร  การคูณและการหาร  การ
คูณ หารระคน  การแกโ้จทย์ปัญหา
และการสรา้งโจทย์ปัญหา พร้อมทัง้
หาค าตอบ   แบบรูปของจ านวนที่
เกิดจากการคูณ การหารด้วย
จ านวนเดียวกันโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายในการสร้างโจทย์ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมและแสดงวิธีการ
แก้โจทย์ปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค ์
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การ
ให้เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปปรับใช้เพื่อประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม 

23 18 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 

4 หน่วยท่ี 
4 

การบวก 
ลบ คูณ 

หาร
จ านวน

นับ 

ค 1.1  ป. 
4/10 
ป. 4/11 
ป. 4/12 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   การประมาณผลลัพธ์ของการ
บวก การลบ การคณู การหาร  การ
บวกและการลบ  การคณูและการ
หาร  การบวก ลบ คณู หารระคน  
การแก้โจทย์ปญัหาและการสร้าง
โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาค าตอบ 
สามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย
แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้อยา่ง
เหมาะสม การถ่ายทอด 
กระบวนการคดิ การให้เหตุผล ใน
การตัดสินใจทางคณติศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ ตระหนกั 
เห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ 
สามารถสรา้งเสริมทักษะชีวิต   
 

17 14 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

5 หน่วยท่ี 
5 

เวลา 
(บูรณา
การเรื่อง 
เวลาใน
กลุ่ม

ประเทศ
อาเซียน) 

ค 2.1   
ป. 4/1 

  
 
 
 

   การบอกระยะเวลาเป็นวินาที 
นาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี
การเปรยีบเทียบระยะเวลาโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา 
การอ่านตารางเวลา  การแกโ้จทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  สามารถใช้
ความรู้ ทักษะ และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การ
ให้เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์  ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถสรา้งเสริมทักษะชีวิต   

12 9 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 30 

รวมภาคเรียนที่ 1 80 100 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 14101          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2565                     ภาคเรียนที่ 2                         เวลา  80 ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อ

หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

6 หน่วยท่ี 
6 

เศษส่วน 

ค 1.1  ป. 
4/3         

ป. 4/4          
ป. 4/13          
ป. 4/14 

 
 
 
 
 
 

 

    เศษส่วนแท้ เศษเกิน  จ านวนคล
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและ
เศษเกิน  เศษส่วนท่ีเท่ากัน เศษสว่น
อย่างต่ า และเศษส่วนท่ีเท่ากับจ านวนนับ  
การเปรยีบเทียบ เรียงล าดับเศษสว่นและ
จ านวนคละ  การบวก การลบเศษส่วน
และจ านวนคละ  การแกโ้จทย์ปัญหาการ
บวกและโจทยป์ัญหาการลบเศษสว่นและ
จ านวนคละ  ใช้วิธีการที่หลากหลายใน
การแก้โจทย์ปญัหา การถ่ายทอด 
กระบวนการคดิ การให้เหตุผล ในการ
ตัดสินใจทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปญัหา
ตามสถานการณ์ ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ สามารถ
สร้างเสริมทักษะชีวิต   
 

21 16 

7 หน่วยท่ี 
7 

ทศนิยม 

ค 1.1  ป. 
4/5         

ป. 4/6          
ป. 4/15          
ป. 4/16 

 
 
 
 
 

 

    การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 
3 ต าแหน่ง ตามปริมาณที่ก าหนด  หลัก 
ค่าประจ าหลักค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลข
แสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนยิมที่
เท่ากัน การเปรยีบเทียบและเรียงล าดับ
ทศนิยม  การบวก การลบทศนิยม  การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม
ไม่เกิน 2 ขั้นตอน  มีความสามารถในการ
ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมการถ่ายทอด กระบวนการคิด 
การให้เหตผุล ในการตัดสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ ตระหนัก เห็นความส าคัญ
ของคณิตศาสตร์ สามารถน าไปปรบัใช้
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 

20 15 

                                                 ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
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หน่วย 
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วั
ดต้อง

รู้ 

ตัวชี้ วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง

) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

8 หน่วยท่ี 
8 
มุม 

ค 2.1   
ป. 4/2 
 
ค 2.2  
 ป. 4/1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรง และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง ส่วนประกอบของ
มุม  การเรียกช่ือมุม  สญัลักษณ์แสดง
มุมชนิดของมุม  การวัดขนาดของมุม
โดยใช้โพรแทรกเตอร์  การสร้างมมุเมื่อ
ก าหนดขนาดของมุม  โดยใช้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการสร้างมมุได้อย่าง
เหมาะสม  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้การถ่ายทอด 
กระบวนการคดิ การให้เหตุผล ในการ
ตัดสินใจทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปญัหา
ตามสถานการณ์ ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ สามารถ
สร้างเสริมทักษะชีวิต   

11 9 

9 หน่วยท่ี 
9 
รูป

สี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

ค 2.1   
ป. 4/3 
 
ค 2.2   
ป. 4/2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   ชนิดและสมบตัิของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  การสร้างรปูสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมมุฉาก  
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช้
ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสมการถ่ายทอด กระบวนการคิด 
การให้เหตผุล ในการตัดสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็นความส าคัญ
ของคณิตศาสตร์ สามารถสร้างเสรมิ
ทักษะชีวิต   

16 13 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

10 หน่วยท่ี 
10 
การ

น าเสนอ
ข้อมูล 

ค 3.1   
ป. 4/1 

 
 
 

 

    การอ่านและการเขียนแผนภูมิ
แท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ)  การอา่น
ตารางสองทาง (two-way table)  
ใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ได้
อย่างสมเหตุสมผล 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การ
ให้เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือข้อมูลข่าวสาร ในด้าน
จ านวนต่าง ๆ ให้ความน่าเช่ือถือท่ี
เกิดในสังคม 

9 7 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 30 

รวมภาคเรียนที่ 2 80 100 

รวมภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2 160 200 
 
หมายเหตุ  อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30  (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 100 คะแนน   
              น าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 15101         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ปีการศึกษา 2565                    ภาคเรียนที่ 1                         เวลา  80 ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อ

หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

1 หน่วยท่ี 
1 

เศษส่วน 
 

 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   การเปรียบเทียบเศษส่วนและ
จ านวนคละ การบวกการลบของ
เศษส่วนและจ านวนคละ  การคณู
การหารของเศษส่วนและจ านวน
คละ การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษส่วนและจ านวนคละ   การ
แก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวน
คละการถ่ายทอด กระบวนการคิด 
การให้เหตผุล ในการตัดสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

33 26 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 

2 หน่วยท่ี 
2 

ทศนิยม 

ค 1.1  
ป.5/1        
ป.5/6        
ป.5/7        
ป.5/8 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ
ทศนิยม  ค่าประมาณของทศนิยมไม่
เกิน  3  ต าแหน่ง  ท่ีเป็นจ านวนเต็ม  
ทศนิยม  1 ต าแหน่ ง   และ  2  
ต าแหน่ง  การใช้เครื่องหมาย  
การประมาณผลลัพธ์ของการบวก
การลบ การคูณ  การหารทศนิยม  
การคูณทศนิยม  การหารทศนิยม  
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การ
ให้ เหตุ ผล ในการตัดสิน ใจทาง
คณิตศาสตร์ เพื่ อแก้ปัญหาตาม
ส ถ า น ก า ร ณ์ ต ร ะ ห นั ก  เ ห็ น
ค ว า ม ส า คัญขอ งคณิ ตศ าสตร์  
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

32 26 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

3 หน่วยท่ี 

3 
การ

น าเสนอ
ข้อมูล 

ค 3.1  
ป.5/1        
ป.5/2 

 

 

 
 
 

 
 
 

  การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง   
การอ่านกราฟเส้น การถ่ายทอด 
กระบวนการคดิ การให้เหตุผล ใน
การตัดสินใจทางคณติศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์วเิคราะห์
ความน่าเชื่อถือข้อมูลข่าวสาร ใน
ด้านจ านวนต่าง ๆ ให้ความ
น่าเชื่อถือที่เกิดในสังคม 

12 8 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 30 

รวมภาคเรียนที่ 1 80 100 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 15101          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ปีการศึกษา 2565                    ภาคเรียนที่ 2                        เวลา  80 ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน

การ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

4 หน่วยท่ี 4 

บัญญัตไิตรยางศ ์

ค 1.1  
ป.5/9 

 

 

 
 

    การอ่านและการเขียน
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  การ
แก้โจทย์ปัญหา 
การถ่ายทอด กระบวนการ
คิด การให้เหตผุล ในการ
ตัดสินใจทางคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของ
คณิตศาสตร์ สามารถน าไป
ปรับใช้กับตนเอง   

9 7 

5 หน่วยท่ี 5 
ร้อยละ 

ค 1.1  
ป.5/9 

 
 
 

      การแก้โจทย์ปัญหาร้อย
ละ การถ่ายทอด 
กระบวนการคดิ การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ตระหนัก 
เห็นความส าคัญของ
คณิตศาสตร์ สามารถสร้าง
เสรมิทักษะชีวิต   

16 12 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 110 
 

หน่วยที ่ ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐา
นการ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

6 หน่วยท่ี 
6 

เส้น
ขนาน 

ค 2.2 
 ป.5/1 

 

  
 
 
 

   เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดง
การตั้งฉาก เส้นขนานและ

สัญลักษณ์แสดงการขนาน  การ
สร้างเส้นขนาน   มุมแย้ง   มุม
ภายในและมุมภายนอกท่ีอยู่บน

ข้างเดียวกันของสันตัดขวาง
(Transversal)การถ่ายทอด 

กระบวนการคดิ การให้เหตุผล ใน
การตัดสินใจทางคณติศาสตรเ์พื่อ

แก้ปัญหาตามสถานการณต์ระหนกั 
เห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ 
สามารถสรา้งเสริมทักษะชีวิต   

13 9 

7 หน่วยท่ี 

7 
รูป
สี่เหลี่ยม 

ค 2.2  
ป.5/2        
ป.5/3        
ป.5/4 
 
ค 2.1  
ป.5/4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ชนิดและสมบตัิของรูปสี่เหลี่ยม  
การสร้างรูปสีเ่หลีย่ม   ลักษณะ
และส่วนต่าง ๆของปริซึม ความ
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  พ้ืนท่ี
ของรูปสี่เหลี่ยมดา้นขนาน   และ
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยีกปูน  การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นท่ีของรูป
สี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน การถ่ายทอด 
กระบวนการคดิ การให้เหตุผล ใน
การตัดสินใจทางคณติศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาตามสถานการณต์ระหนกั 
เห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์ 
สามารถสรา้งเสริมทักษะชีวิต   

23 19 

 
หมายเหตุ  อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30  (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 100 คะแนน   
              น าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
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หน่ว
ยท่ี 

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

8 หน่วยท่ี 8 

ปริมาตร

และ

ความจุ

ของทรง

สี่เหลี่ยม

มุมฉาก 

ค 2.1  
ป.5/3 
 
ค 2.1  
ป.5/1          
ป.5/2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่มมมุฉาก
และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก  ความสมัพันธ์ระหวา่ง
มิลลลิิตร ลติร  ลูกบาศก์เซนตเิมตร  
และลูกบาศก์เมตร   การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมมุฉากและความจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากการ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถสรา้งเสริมทักษะชีวิต   

16 13 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 30 

รวมภาคเรียนที่ 2 80 100 

รวมภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2 160 200 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 16101          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2565                      ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  80 ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย

การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

1 หน่วยท่ี 1 
ห.ร.ม.

และค.ร.น. 

ค 1.1  
ป.6/4        
ป.6/5   
ป.6/6 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัว
ประกอบเฉพาะและการแยกตัว
ประกอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. การถ่ายทอด 
กระบวนการคดิ การให้เหตุผล ใน
การตัดสินใจทางคณติศาสตรเ์พื่อ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์
ตระหนัก เห็นความส าคัญของ
คณิตศาสตร์ สามารถสร้างเสรมิ
ทักษะชีวิต   

17 13 

2 หน่วยท่ี 2 
เศษส่วน 

ค1.1   
ป.6/1 
         
ป.6/7 
ป.6/8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การเปรยีบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วนและจ านวนคละโดยใช้
ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก การ
ลบเศษส่วนและจ านวนคละ โดย
ใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก 
ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน
และจ านวนคละ การแก้โจทย์
ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ
การการถ่ายทอด กระบวนการคิด 
การให้เหตผุล ในการตัดสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถสรา้งเสริมทักษะชีวิต   

20 16 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

3 หน่วยท่ี 
3 

ทศนิยม 

ค.1.1  

ป.6/9        

ป.6/10 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ
ทศนิยม การหารทศนิยม การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวม
การแลกเงินตา่งประเทศ) 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การ
ให้เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม   

15 11 

4 หน่วยท่ี 
4 

ร้อยละ
และ

อัตราส่วน 

ค1.1  
ป.6/2       
ป.6/3        
ป.6/11        
ป.6/12 

 
 
 
 
 
 

 อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากันและ
มาตราส่วน การแกโ้จทย์ปัญหา
อัตราส่วนและมาตราส่วน การแก้
โจทย์ปัญหาร้อยละ 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การ
ให้เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

20 16 

5 หน่วยท่ี 
5 

แบบรูป 

ค1.2  
ป.6/1 

 
 
 

 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป การ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือข้อมูลข่าวสาร ในด้าน
จ านวนต่าง ๆ ให้ความน่าเช่ือถือท่ี
เกิดในสังคม 

5 4 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2 30 
รวมภาคเรียนที่ 1 80 100 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ค 16101          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2565                     ภาคเรียนที่ 2                         เวลา  80 ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

6 หน่วยท่ี 6 
รูป

สามเหลี่ยม 

ค2.2  
ป.6/1 
ป.6/2 

  
 

 

ชนิดและสมบัติของรูป
สามเหลี่ยม การสร้างรูป
สามเหลี่ยม ความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม การ
ถ่ายทอด กระบวนการคิด การให้
เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

12 9 

7 หน่วยที่ 7 
รูปหลาย
เหลี่ยม 

ค2.1 
ป.6/2 

  มุมภายในของรูปหลายเหลีย่ม 
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของ
รูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
การถ่ายทอด กระบวนการคิด 
การให้เหตผุล ในการตัดสินใจ
ทางคณิตศาสตรเ์พื่อแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

15 12 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

8 หน่วยท่ี 
8 

วงกลม 

ค2.1  
ป.6/3 

  ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม การสร้าง
วงกลม  ความยาวรอบรูปและพื้นท่ี

ของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่

วงกลมการถ่ายทอด กระบวนการคิด 
การให้เหตผุล ในการตัดสินใจทาง

คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น

ความส าคญัของคณิตศาสตร์ สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

15 12 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด
ต้องรู้ 

ตัวชี้วัด
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

9 หน่วยท่ี 9 
รูป

เรขาคณิต 
สามมติ ิ

ค2.1 ป.

6/1 

ค2.2 ป.

6/3 
       ป.
6/4 

 
 
 

 
 
 
 

ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
พีระมิด รูปคลี่ของทรงกระบอก 
กรวย ปริซึม พีระมดิ ปริมาตรของ
รูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
การแก้โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณติสามมิตทิี่
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การถ่ายทอด กระบวนการคิด การ
ให้เหตุผล ในการตดัสินใจทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

20 
 

15 

10 หน่วยท่ี 10 
การ

น าเสนอ
ข้อมูล 

ค3.1 ป.
6/1 

  การอ่านแผนภมูิรูปวงกลม การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การ
เชื่อมโยง   การคิดสร้างสรรค์
วิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือข้อมูล
ข่าวสาร ในด้านจ านวนต่าง ๆ ให้
ความน่าเชื่อถือที่เกิดในสังคม 

15 12 

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 2 30 

รวมภาคเรียนที่ 2 80 100 

รวมภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2 160 200 
 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 : 30 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 100  คะแนน 
      น าคะแนน 2 ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 4  ภาคเรียนที่ 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              เวลา  80  ชั่วโมง            คะแนน 100 คะแนน 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียน สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
 

 
 
 

 
 
 
 

หน่วยท่ี 1 
สมการ 

1.เขียนสมการจาก
สถานการณ์หรือปัญหา
และแก้สมการพร้อมทั้ง
ตรวจค าตอบได ้

ประโยคสญัลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย = 
เรียกว่าสมการ สมการที่เป็นจริงหมายถึง 
สมการซึ่งมีจ านวนท่ีอยู่ซ้ายมือของ
เครื่องหมาย = มีคา่เท่ากันกับจ านวนท่ีอยู่
ทางขวา 
สมการซึ่งมีตัวไม่ทราบคา่อยู่ด้วยนยิมใช้
ตัวอักษรแทนตัวไม่ทราบค่านั้น เชน่    4 
+ ก  =  7  
ตัวไม่ทราบค่าคือ   ก 

19 30 

ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 
2 
 

 
 

หน่วยท่ี 1 
สมการ(ต่อ) 

1.เขียนสมการจาก
สถานการณ์หรือปัญหา
และแก้สมการพร้อมทั้ง
ตรวจค าตอบได ้

จ านวนใดๆ ที่แทนตัวไม่ทราบค่าใน
สมการแล้วท าให้สมการนั้นเป็นจรงิ
จ านวนเหล่านั้นเรียกว่า  
ค าตอบของสมการ 

19 30 
 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 30 
รวมภาคเรียนที่ 1 40 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 118 
 

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 4  ภาคเรียนที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              เวลา  40  ชั่วโมง               คะแนน  100  คะแนน 

 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียน สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 คณิตคดิสนุก 1. สามารถคดิค านวณ 
การบวก การลบ การคณู 
และการหาร 
2. สามารถวิเคราะห์
สืบเสาะความรู้ การคดิ
ค านวณทางคณติศาสตร ์

การบวก การลบ การคณู การหาร 
การบวก ลบ คูณ หาร ระคน  ปัญหาคิด
สร้างสรรค ์

19 30 
 
 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
4  1. สามารถคดิค านวณ 

การบวก การลบ การคณู 
และการหาร 
2. สามารถวิเคราะห์
สืบเสาะความรู้ การคดิ
ค านวณทางคณติศาสตร ์

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหาร โจทย์ปัญหาระคน กระบวนการ
แก้ปัญหา การสร้างสรรคป์ัญหา 

19 30 
 
 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 30 
รวมภาคเรียนที่ 2 40 100 
รวม  2  ภาคเรียน 80 100 

 
หมายเหตุ :   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 100  คะแนน )  
                 น าคะแนน  2  ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 5   ภาคเรียนที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              เวลา    80      ชั่วโมง               คะแนน     100      คะแนน 

 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียน สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การประมาณค่า 1. ใช้การประมาณค่าใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงใช้ในการ
พิจารณาความสมเหตุสมผล
ของค าตอบท่ีได้จากการ
ค านวณ 

- การประมาณค่าและการน าไปใช้ 19 30 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 

2 เศษส่วนและ
ทศนิยม 

1. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
และทศนิยม และน าไปใช้
แก้ปัญหา ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

- การบวก การลบ การคณู และการหาร 
เศษส่วนและทศนิยม 
- โจทย์ปัญหาเกีย่วกับเศษส่วนและ
ทศนิยม 

19 30  

 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 30 
 รวมภาคเรียนที่ 1 40 100 
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อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 5    ภาคเรียนที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              เวลา     40      ชั่วโมง               คะแนน     100      คะแนน 

 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ / 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

3 หน่วยท่ี 2 
ทักษะการคิด

เชิงซ้อน 

1.ให้เหตุผลประกอบการ ตดัสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
2.ใช้ภาษาและสญัลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายและน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
3.ใช้วิธีการที่หลากหลาย 
แก้ปัญหาได ้

โจทย์ปัญหาการคณูและการหาร 
ร้อยละ และการแก้โจทย์ปญัหา 

19 35 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
4 หน่วยท่ี 2 

ทักษะการคิด
เชิงซ้อน 

1.ให้เหตุผลประกอบการ ตดัสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
2.ใช้ภาษาและสญัลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายและน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
3.ใช้วิธีการที่หลากหลาย 
แก้ปัญหาได ้

โจทย์ปัญหาการคณูและการหาร 
ร้อยละ และการแก้โจทย์ปญัหา
เชิงซ้อน 

19 30 
 
 

 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 30 
 รวมภาคเรียนที่ 2 40 100 
 รวม  2 ภาคเรียน 80 100 

 
หมายเหตุ :   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 100  คะแนน )  
                 น าคะแนน  2  ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 6  ภาคเรียนที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เวลา 80 ชั่วโมง  คะแนน 100 คะแนน 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนเต็ม 1.เปรียบเทียบจ านวนเตม็ได ้
2.หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 
และผลหารของจ านวนเต็ม
ได ้
3.น าความรู้เรื่องจ านวนเต็ม
ไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ได ้
4.บอกสมบัติการสลับที่ 
สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม การ
แจกแจง สมบัติการถ่ายทอด 
สมบัติของ “1” และ “0” 
ได ้

- เปรียบเทียบจ านวนเต็ม 
- ผลบวก ผลลบ ผลคณู และ
ผลหารของจ านวนเตม็ 
- แก้โจทย์ปัญหาจ านวนเต็ม 
- บอกสมบัติการสลับท่ี 
สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม การ
แจกแจง สมบัติการถ่ายทอด 
สมบัติของ “1” และ “0” 
 

19 35 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 
2 เลขยกก าลัง 1.บอกความหมายของเลข

ยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็น
จ านวนเต็มได ้
2.บอกสมบัติของเลขยก
ก าลังได ้
3.เขียนจ านวนให้อยู่ในรูป
ของเลขยกก าลังได ้
4.หาผลคณูและผลหารของ
เลขยกก าลังได ้
5.แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เลขยกก าลังได ้
 

- ความหมายของเลขยก
ก าลัง 
- สมบัติของเลขยกก าลัง 
- เขียนจ านวนในรูปเลขยก
ก าลัง 
- ผลคูณและผลหารของเลข
ยกก าลัง 
- แก้โจทย์ปัญหาเกีย่วกับเลข
ยกก าลัง 

19 25 

 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 30 
 รวมภาคเรียนที่ 1 40 100 
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อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 6 ภาคเรียนที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เวลา 80 ชั่วโมง  คะแนน 100 คะแนน 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 คู่อันดับ 
 

1. บอกความหมายของคู่
อันดับบนระนาบ XY ได ้
2. สามารถก าหนดคู่อันดับ
และจุดลงบนระนาบ XY ได ้

- ความหมายของคู่อันดับบน
ระนาบ XY 
- ก าหนดคู่อันดับและจุดลง
บนระนาบ XY 

19 25 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 10 
4 การประยุกต์ 1. แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

เวลาและแรงงานได ้
2. โจทย์ปัญหาดอกเบี้ยได ้

- โจทย์ปัญหาร้อยละ เวลา
และแรงงาน 
- โจทย์ปัญหาดอกเบี้ย 

19 35 

 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 30 
 รวมภาคเรียนที่ 2 40 100 
 รวม 2 ภาคเรียน 80 100 

 
หมายเหตุ :   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30 (ใช้คะแนนเต็มภาคเรียนละ 100  คะแนน )  
                 น าคะแนน  2  ภาคเรียนมารวมกัน  เฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
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โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 

หน่วยที ่ เนื้อหากิจกรรม 
เวลาภาค

ปกติ
(ชั่วโมง) 

เวลา 
ภาค EP 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

1 การบวก การลบ การคณู การหาร และโจทย์ปญัหาจ านวนนับ  9 18 20 
2 ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ ์ 6 12 15 
3 โจทย์ปัญหาเวลา 5 10 15 

ภาคเรียนที่ 2   
4 การบวก การลบ  และโจทย์ปัญหาเศษส่วน 7 15 20 
5 การบวก การลบ  และโจทย์ปัญหาทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 8 15 15 
6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 5 10 15 

รวม 40 80 100 
 
หมายเหตุ ใช้คะแนนภาคเรยีนละ 50 คะแนน 2 ภาคเรียนรวมกัน 100 คะแนน  ระดับการประเมิน ดังนี้ 
          คะแนน  80-100  ระดับ 3  ดีเยี่ยม 

คะแนน  65-79    ระดับ 2  ดี 
       คะแนน  50-64    ระดับ 1  ผ่าน 

คะแนน  0 - 49    ระดับ 0  ไม่ผา่น 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 

หน่วย
ที ่

เนื้อหากิจกรรม 
เวลาภาค

ปกติ
(ชั่วโมง) 

เวลา 
ภาค EP 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

1 การบวก การลบ การคูณ การหาร โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 10 20 20 
2 การคูณ  การหาร โจทย์ปัญหาทศนิยม การเปลี่ยนหน่วยความยาวและ

น้ าหนัก 
10 20 20 

ภาคเรียนที่ 2 
3 บัญญัติไตรยางศ์ 5 10 15 
4 โจทย์ปัญหาร้อยละ 5 10 15 
5 ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมขนม

เปียกปูน  
5 10 15 

6 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 5 10 15 
รวม 40 80 100 

 
หมายเหตุ ใช้คะแนนภาคเรียนละ 50 คะแนน 2 ภาคเรียนรวมกัน 100 คะแนน  ระดับการประเมิน ดังนี้ 
          คะแนน  80-100  ระดับ 3  ดีเยี่ยม 

คะแนน  65-79    ระดับ 2  ดี 
       คะแนน  50-64    ระดับ 1  ผ่าน 

คะแนน  0 - 49    ระดับ 0  ไม่ผ่าน 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ภาคเรียนที่ 1 

หน่วยที ่ เนื้อหากิจกรรม 
เวลาภาค

ปกติ
(ชั่วโมง) 

เวลา 
ภาค EP 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

1 สมการและการแก้สมการ 10 20 20 
2 โจทย์ปัญหาห.ร.ม. ค.ร.น. อัตราสว่น มาตรส่วน และร้อยละ 10 20 20 

ภาคเรียนที่ 2 
3 สมบัตเิส้นขนาน 5 10 20 
4 ความยาวรอบรูป และพื้นที่รปูสามเหลีย่ม หลายเหลี่ยม รูปวงกลม  10 20 20 
5 ปริมาตรของรูปเรขาคณติสามมิตทิี่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 5 10 20 

รวม 40 80 100 
 
หมายเหตุ ใช้คะแนนภาคเรยีนละ 50 คะแนน 2 ภาคเรียนรวมกัน 100 คะแนน  ระดับการประเมิน ดังนี้ 
          คะแนน  80-100  ระดับ 3  ดีเยี่ยม 

คะแนน  65-79    ระดับ 2  ดี 
       คะแนน  50-64    ระดับ 1  ผ่าน 

คะแนน  0 - 49    ระดับ 0  ไม่ผา่น 
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ส่วนที่ 5 
การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล 
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การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ดังนี้ 
•    จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณพื้นฐาน มีความสามารถในการคิด
ในใจ ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ        

•  การจัดสาระทางคณิตศาสตร์ ค านึงถึงความยากง่าย ความต่อเนื่อง และล าดับขั้นตอนของเนื้อหาและการ
จัดการเรียนการสอนได้ค านึงถึงล าดับขั้นการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักเรียนคณิตศาสตร์ และแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง        

•    การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตสาสตร์โดยจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุลทั้งสามด้าน 
คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม             
 •    ด้านความรู้    ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้   3  สาระ คือ 
        1.  จ านวนและพีชคณิต 
          2.  การวัดและเรขาคณิต 
        3.  สถิติและความน่าจะเป็น 
 •    ด้านทักษะ / กระบวนการ   ประกอบด้วย  5  ทักษะกระบวนการ  ดังนี้ 
       1.  การแก้ปัญหา 
                 2.  การเหตุผล 
                 3.  การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ 
                 4.  การเช่ือมโยง 
                 5.  ความคิดสร้างสรรค์ 

•    ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม   ได้แก่ 
                1.  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

      2. สามารถท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ  และมีความ
เช่ือมั่นในตนเองกล่าวคือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์มีทักษะ / กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มีเจตคติที่ดตี่อคณติศาสตร ์ตระหนักในคุณค่าของคณติศาสตร ์และสามารถพัฒนาน าความรูท้างคณิตศาสตร์
ไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่า ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูง 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ได้ข้อมลูสารสนเทศซึ่ง
แสดงถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ดา้นต่าง ๆ   คือ 
 1.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นรวมทั้งการ
น าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ 

2.  ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาการให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงและการคิดสร้างสรรค์ 

ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ส่งเสริมให้ผู้สอนและผูเ้รียนทราบจุดเด่น จุดด้อย ด้านการสอนและการเรียนรู้ และเกิด
แรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตน 

หลักการของการประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ยึดหลักการส าคัญ  ดังนี้ 
1. การประเมินผลต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง และควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนผู้สอนควรใช้งานหรือ

กิจกรรมคณิตศาสตร์เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  และใช้การถามค าตอบ นอกจากการถามเพื่อ
ตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแล้ว  ควรถามค าถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมทักษะ / กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ด้วย เช่น การถามค าถามในลักษณะ “ นักเรียนแก้ปัญหานี้อย่างไร ”     “ใครสามารถคิดหาวิธีการ
นอกเหนือไปจากนี้ได้อีก”  “ นักเรียนคิดอย่างไรกับวิธีการที่เพื่อนเสนอ ”    การกระตุ้นด้วยค าถามซึ้งเส้นกระบวนการ
คิดท าให้เกิด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนมีโอกาสได้พูดแสดงความคิดเห็นของ
ตน แสดงความเห็นพ้องและโต้แย้ง เปรียบเทียบวิธีการของตนกับของเพื่อนเพื่อเลือกวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาด้วย
หลักการเช่นน้ี ท าให้ผู้สอนสามารถใช้ค าตอบของผู้เรียนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ และทักษะ / กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

2. การประเมินผลต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ จุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้
ในที่นี้เป็นจุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับช้ันเรียนระดับสถานศึกษา และระดับชาติในลักษณะของสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ประกาศไว้ในหลักสูตรเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ต้องประเมินผลตามจุดประสงค์และเป้าหมายการ
เรียนรู้เหล่านี้เพื่อให้สามารถบอกได้ว่าผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่ 

ผู้สอนต้องแจ้งจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องให้ผู้ เรียนทราบ  เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมพร้อม 
และปฏิบัติตนให้บรรลุจุดและเป้าหมายที่ก าหนด  การประเมินผลทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญ
เท่าเทียมกับการวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา  ทักษะ /  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพรู้จักแสวงหา
คามรู้ด้วยตนเอง ปรับตัวและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 ผู้สอนต้องออกแบบงานหรือกิจกรรมซึ่งส่งเสริมให้เกิดทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ อาจใช้วิธีการ
สังเกต สัมภาษณ์ หรือตรวจสอบคุณภาพผลงานเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน งานหรือกิจกรรมการเรียนบาง
กิจกรรมอาจครอบคลุมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์หลายด้าน งานหรือกิจกรรมจึงควรมีลักษณะต่อไปนี้ 
  -   สาระในงานหรือกิจกรรมอาศัยการเช่ือมโยงความรู้หลายเรื่อง 
  -   ทางเลือกในการด าเนินงานหรือแก้ปัญหามีได้หลายวิธี 

-   เง่ือนไขหรือสถานการณ์ปัญหามีลักษณะเป็นปัญหาปลายเปิดที่ผู้เรียนมีความสามารถต่างกันมี
โอกาสแสดงกระบวนการคิดตามความสามารถของตน  

-   งานหรือกิจกรรมต้องเอื้ออ านวยให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และน าเสนอในรูปการพูด การเขียน การวาดรูป เป็นต้น     
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-   งานหรือกิจกรรมที่ใกล้เคียงสภาพจริงหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักใน
คุณค่าของคณิตศาสตร์   

 3. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องน าไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ผู้เรียนรอบด้านการประเมิน ผลการเรียนรู้
มิใช่เป็นเพียงการให้นักเรียนท าแบบทดสอบในช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น แต่ควรใช้เครื่องมือวัดและวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การมอบหมายงานให้ท าเป็นการบ้าน การท าโครงงาน การเขียนบันทึกโดย
ผู้เรียน การให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง หรือให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การใช้เครื่องมือวัดและวิธีการที่
หลากหลายจะท าให้ผู้สอนมีข้อมูล รอบด้านเกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อน าไปตรวจสอบกับจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ต้องเลือกและใช้เครื่องมือวัดและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบการเรียนรู้ 
  การเลือกใช้เครื่องมือวัดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการประเมิน เช่น การประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน 
การประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนการสอน และประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 
  การประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนรู้และสาเหตุของ
ข้อบกพร่อง และตรวจสอบความพอเพียงของความรู้ และความสามารถที่เป็นพื้นฐานจ าเป็นของผู้เรียน วิธีการประเมิน
ควรใช้การสังเกต การสอบปากเปล่า หรือการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยทั้งนี้ค าถาม หรืองานท่ีให้ผู้เรียนท าควรมุ่งไปท่ีเนื้อหา
ที่เป็นพ้ืนฐานจ าเป็นที่ผู้เรียนทุกคนต้องรู้รวมทั้งทักษะ/ การบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วย 
  การประเมินเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีจุดประสงค์ส าคัญเพื่อตรวจสอบว่า
ผู้เรียนบรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่เพียงใด วิธีการประเมินควรครอบคลุม  ตั้งแต่การทดสอบ การน าเสนองาน
ในช้ันเรียน การท าโครงงาน การแก้ปัญหา การอภิปรายในช้ันเรียนหรือการท างานท่ีมอบหมายให้เป็นการบ้าน 
  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ความรู้ได้เพียงใด สมควรผ่านรายวิชานั้นหรือไม่ วิธีการประเมินควรพิจารณาจากการปฏิบัติงานและการสอบที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (กรณีตัดสินผลการเรียนรู้รายวิชา) หรือมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 
(กรณีการตัดสินการผ่านช่วงช้ัน) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับจุดประสงค์การประเมินหนึ่งไม่ควรน ามาใช้กับอีก
จุดประสงค์หนึ่ง เช่น ไม่ควรน าแบบทดสอบเพื่อการแข่งขันหรือการคัดเลือกผู้เรียนมาให้เป็นแบบทดสอบส าหรับตัดสิน
ผลการเรียนรู้ 
     4. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการ
ปรับปรุงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตน การประเมินผลที่ดี โดยเฉพาะการประเมินผลระหว่างเรียนต้องท าให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น คิดปรับปรุงข้อบกพร่อง และพัฒนาความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ของตนให้สูงขึ้น เป็น
หน้าที่ของผู้สอนที่ต้องสร้างเครื่องมือวัดหรือวิธีการที่ท้าทาย  และส่งเสริมก าลังใจแก่ผู้เรียนในการขวนขวายเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 
 
  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ด้วยการสร้างงานหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการไต่ตรองถึงความส าเรจ็หรือความล้มเหลวในการท างานของตนได้อย่างอิสระ เป็นวิธีการหนึ่ง
ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตน 
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ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาจด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ควรร่วมกันพิจารณาก าหนด
รูปแบบและช่วงเวลาการประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์ และเป้าหมายของการประเมิน 
 2.  สร้างค าถามหรืองานและเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคลอ้งกับสาระการเรียนรู้  และผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั 
ถ้าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเน้นความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ วิธีการประเมินอาจกระท า
ได้ในรูปการเขียนตอบ รูปแบบของค าถาม อาจเป็นค าถามให้ค้นหาค าตอบ ให้พิสูจน์ หรือแสดงเหตุผล ให้สร้างหรือตอบ
ค าถามปลายเปิดที่เน้นการคิดแก้ปัญหาและเช่ือมโยงความรู้หลายเรื่องเข้าด้วยกัน 
  ถ้าต้องการประเมินทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการตระหนักในคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ วิธีการประเมินอาจท าได้ในรูปการให้ผู้เรียนปฏิบัติจริ ง ผู้สอนสังเกตกระบวนการท างานการพูดแสดง
ความคิดของผู้เรียน ดูร่องรอยการช านาญและความสามารถจากผลงานที่ปรากฏ ค าถามหรืองานอาจอยู่ ในรูป
สถานการณ์หรือปัญหา ปัญหาปลายเปิดหรือโครงงานที่ผู้เรียนคิดขึ้นเอง นอกจากนี้อาจใช้วิธีให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
หรือประเมินโดยกลุ่มเพื่อน 
  การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนมี 2 แบบ คือ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน แบบ Aanlytic Scale 
และแบบ Holistic Scoring Scale เกณฑ์การให้คะแนนแบบแรกอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์งานออกเป็นองค์ประกอบ
ย่อยและก าหนดคะแนนส าหรบัองค์ประกอบยอ่ย  ซึ่งการให้คะแนนแบบน้ีท าให้เห็นจุดเด่น  และจุดด้อยของผู้เรียนในแต่
ละองค์ประกอบ ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบที่สอง  เป็นการก าหนดคุณภาพในองค์รวมหรือภาพรวมของงาน
ทั้งหมด 
 1. จัดระบบข้อมูลจากการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ถ้าข้อมูลเป็นผลจากการท าแบบทดสอบ หรือเขียน
ตอบ ก็ควรเก็บรวบรวมในรูปคะแนน ถ้าข้อมูลอยู่ในรูปพฤติกรรมที่สังเกตได้ก็ควรมีระบบการบันทึก แบบฟอร์มการ
บันทึกควรประกอบด้วย ส่วนน า คือ การระบุ วัน เวลา สถานที่ ช่ือผู้เรียน และผู้สังเกต เรื่องที่เรียนและผลการเรียนที่
คาดหวัง ส่วนเนื้อหา คือ การบันทึกรายละเอียดของงาน และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน ที่ปรากฏจริง ส่วนสรุป คือ 
การตีความเบื้องต้นของผู้สังเกต พร้อมท้ังระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนต้องกระท าหลายครั้ง และใช้ข้อมูลจากหลายด้าน 
 2.  น าข้อมูลจากการวัดผลและประเมินผลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยอาจจ าแนกเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รายประเภท (ความคิดรวบยอด กระบวนการ เจตคติ ฯลฯ) และราย
มาตรฐานการเรียนรู้ 
  เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ผู้สอนควรมีระบบการบันทึกข้อมูล ของผู้เรียนแต่ละ
คน เพื่อการศึกษาติดตามพัฒนาการตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา การรายงานผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ 
  การรายงานผลถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของผู้ประเมินที่จะต้อง
รายงานผลการประเมินในขอบเขตที่ก าหนด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อ เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้สอน  และผู้บริหาร ได้ทราบถึง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า หรือข้อบกพร่องต่างๆ ในการเรียน การสอน 
  รูปแบบการรายงานควรชัดเจน เข้าใจง่าย มีเกณฑ์การอภิปรายความหมายประกอบเพื่อให้ผู้อ่าน
รายงานทุกคนเข้าใจตรงกันถึงความหมายที่ต้องการสื่อ 
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แหล่งการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในยุคโลกไร้พรมแดนนั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ 
ทั้งนี้เพราะแหล่งเรียนรู้ได้เปิดกว้าง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณติศาสตร์ได้ตลอดเวลา และตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 แหล่งการเรียนรู้ส าหรับคณิตศาสตร์นั้นไม่ใช่แค่ห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานที่ต่าง ๆ  ในชุมชน เช่น 
ห้องเรียน ห้องสมุด โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียน พิพิธภัณฑ์ สมาคม ชุมชน ชมรม มุมคณิตศาสตร์ 
สวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ห้องกิจกรรมคณิตศาสตร์หรือห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ส าหรับผู้สอน 
และผู้เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน  เกม และของเล่น ทางคณิตศาสตร์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  เช่น คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI ) ซอฟท์แวร์ (Software) อินเตอร์เน็ต (Internet) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E–Book) หรือเครื่องคิดเลข
กราฟิก  (Graphic Calculator) รวมทั้งบุคคลทั้งหลายที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เช่น ครู อาจารย์ 
ศึกษานิเทศก์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ทั้งนี้หากได้มีการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนจัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้ น ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้อง และพอเพียงกับผู้เรียนและผู้สอนก็จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ควรมีวิจารณญาณ ในการใช้แหล่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย วุฒิ
ภาวะ และความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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อภิธานศัพท์ 
 

การแจกแจงของความน่าจะเป็น (probability distribution)  
 การอธิบายลักษณะของตัวแปรสุ่มโดยการแสดงค่าที่เป็นไปได้และความน่าจะเป็นของการเกิดค่า
ต่างๆ ของตัวแปรสุ่มนั้น 
 
การประมาณ (approximation) 
 การประมาณเป็นการหาค่าซึ่งไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่เป็นการหาค่าที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะ
น าไปใช้ เช่น ประมาณ 25.20 เป็น 25 หรือประมาณ 178 เป็น 180 หรือประมาณ 18.45 เป็น 20 เพ่ือ
สะดวกในการค านวณ ค่าท่ีได้จากการประมาณ เรียกว่า ค่าประมาณ 
 
การประมาณค่า (estimation) 
 การประมาณค่าเป็นการค านวณหาผลลัพธ์โดยประมาณ ด้วยการประมาณแต่ละจ านวนที่
เกี่ยวข้องก่อนแล้วจึงน ามาค านวณหาผลลัพธ์ การประมาณแต่ละจ านวนที่จะน ามาค านวณ อาจใช้
หลักการปัดเศษหรือไม่ใช้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
 
การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) 
 การแปลงทางเรขาคณิตในที่นี้เน้นทั้งการแปลงที่ท าให้ได้ภาพที่เกิดจากการแปลงมีขนาดและ
รูปร่างเหมือนกับรูปต้นแบบ ซึ่งเป็นผลจากการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และ
การหมุน (rotation) รวมทั้งการแปลงที่ท าให้ได้ภาพที่เกิดจากการแปลงมีรูปร่างคล้ายกับรูปต้นแบบ แต่มี
ขนาดแตกต่างจากรูปแบบ ซึ่งเป็นผลมาจากการย่อ/ขยาย (dilation) 
 
การสืบเสาะ การส ารวจ และการสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต 
  การสืบเสาะ การส ารวจและการสร้างข้อความคาดการณ์เป็นกระบวนการเรียนร็ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง ในที่นี้ใช้สมบัติทางเรขาคณิตเป็นสื่อในการเรียนรู้ ผู้สอนควร
ก าหนดกิจกรรมทางเรขาคณิตที่ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานเดิมที่เคยเรียนมาเป็นฐานในการต่อยอด
ความรู้ ด้วยการสืบเสาะ ส ารวจ สังเกตหาแบบรูป และสร้างข้อความคาดการณ์ที่อาจเป็นไปได้ อย่างไรก็
ตามผู้สอนต้องให้ผู้เรียนตรวจสอบว่าข้อความคาดการณ์นั้นถูกต้องหรือไม่ โดยอาจค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมว่าข้อความคาดการณ์นั้นสอดคล้องกับสมบัติทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม่ 
ในการประเมินผลสามารถพิจารณาได้จากการท ากิจกรรมของผู้เรียน 
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การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เป็นการแสดงแนวคิด วิธีการ หรือขั้นตอนของการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา โดยอาจใช้การวาดภาพประกอบ เขียนเป็นข้อความด้วยภาษาง่าย ๆ หรืออาจ
เขียนแสดงวิธีท าอย่างเป็นขั้นตอน 
 
การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนเป็นการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารที่มีเครื่องหมาย +  –  ×  ÷ มากกว่าหนึ่งเครื่องหมายที่แตกต่างกัน เช่น 
 ( 4 + 7 ) – 3 =  
 ( 18 ÷ 2 ) + 9 =  
 ( 4 × 25 ) – ( 3 × 20 ) =  
 ตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่เป็นโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 ( 4 + 7 ) + 3 =  เป็นโจทย์การบวก 2 ขั้นตอน 
 ( 4 × 15 ) × ( 5 × 20 ) =  เป็นโจทย์การคูณ 3 ขั้นตอน 
 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
 การให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี้เป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ ของรูป
เรขาคณิตและความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต มาให้เหตุผล หรืออธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหา
ทางเรขาคณิต 
 
ข้อมูล (data)  
 ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งได้จากการเก็ย
รวบรวม อาจเป็นได้ทั้งข้อความและตัวเลข 
 
ความรู้สึกเชิงจ านวน (number sense) 
 ความรู้สึกเชิงจ านวนเป็นสามัญส านึกและความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนที่อาจพิจารณาในด้านต่าง ๆ 
เช่น  

 เข้าใจความหมายของจ านวนที่ใช้บอกปริมาณ ( เช่น ดินสอ 5 แท่ง )  
  และใช้บอกอันดับที่ (เช่น เต้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนที่ 5) 

 เข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจ านวนใด ๆ กับจ านวนอื่น ๆ  เช่น 8 มากกว่า 7 
อยู่ 1 น้อยกว่า 10 อยู่ 2 

 เข้าใจเกี่ยวกับขนาดหรือค่าของจ านวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนอื่น เช่น 8 มีค่า
ใกล้เคียงกับ 4 แต่ 8 มีค่าน้อยกว่า 100 มาก 

 เข้าใจผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวน เช่น ผลบวก 65 + 42 ควรมากกว่า 
100 เพราะว่า 65 > 60  42 > 40 และ 60 + 40 = 100 
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 ใช้เกณฑ์จากประสบการณ์ในการเทียบเคียงเพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลของจ านวน 
เช่น การรายงานว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คนหนึ่งสูง 250 เซนติเมตรนั้นไม่น่าจะ
เป็นไปได้ 

 
ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม (part – whole relationship) 
 ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจ านวน เป็นการเขียนแสดงจ านวนในรูปของจ านวน 2 
จ านวนขึ้นไป โดยที่ผลบวกของจ านวนเหล่านั้นเท่ากับจ านวนเดิม เช่น 8 อาจเขียนเป็น 2 กับ 6 หรือ 3 
กับ 5 หรือ 0 กับ 8 หรือ 1 กับ 2 กับ 5 ซึ่งอาจเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 
 8   8       0    1 
 
      8   8  2 
 
2      6  3       5       8    5 
 
จ านวน ( number ) 
 จ านวนเป็นค าที่ไม่มีค าจ ากัดความ (ค าอนิยาม) จ านวนแสดงถึงปริมาณของสิ่งต่างๆ จ านวนมี
หลายชนิด เช่น จ านวนนับ จ านวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม 
 
จ านวนที่หายไปหรือรูปที่หายไป 
 จ านวนที่หายไปหรือรูปที่หายไปเป็นจ านวนหรือรูปที่เมื่อน ามาเติมส่วนที่ว่างในรูปแบบรูปแล้วท า
ให้ความสัมพันธ์ในแบบรูปนั้นไม่เปลี่ยนแปลง 
 เช่น   
 1    3    5  7   9  ..............    จ านวนที่หายไปคือ 11 
                ...............         รูปที่หายไปคือ  
 
ตัวไม่ทราบค่า  
 ตัวไม่ทราบค่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจ านวนที่ยังไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งตัวไม่ทราบ
ค่าจะอยู่ส่วนใดของประโยคสัญลักษณ์ก็ได้ ในระดับประถมศึกษา การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าอาจหาได้
โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ หรือการคูณและการหาร เช่น 
       + 333 = 999   18 × ก = 54 
  120 = A ÷ 9   789 – 156 =  
ตัวเลข (numeral) 
 ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงจ านวน 
 ตัวอย่าง   
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  เขียนตัวเลข แสดงจ านวนมังคุดได้หลายแบบ เช่น 
  ตัวเลขไทย :  ๗ 
  ตัวเลขฮินดูอารบิก : 7 
  ตัวเลขโรมัน : VII 
  ตัวเลขทั้งหมดแสดงจ านวนเดียวกัน แม้ว่าสัญลักษณ์ที่ใช้จะแตกต่างกัน 
 
ตารางทางเดียว (one – way table) 
 ตารางทางเดียวเป็นตารางที่มีการจ าแนกรายการตามหัวเรื่องเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น เช่น 
จ านวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ าแนกตามชั้นปี 
 

จ านวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ าแนกตามชั้นปี 
 

ชั้น จ านวน (คน) 
ประถมศึกษาปีที่ 1 65 
ประถมศึกษาปีที่ 2 70 
ประถมศึกษาปีที่ 3 69 
ประถมศึกษาปีที่ 4 62 
ประถมศึกษาปีที่ 5 72 
ประถมศึกษาปีที่ 6 60 

รวม 398 
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ตารางสองทาง (two – way table) 
 ตารางสองทางเป็นตารางที่มีการจ าแนกรายการตามหัวเรื่องสองลักษณะ เช่น จ านวนนักเรียน
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ าแนกตามชั้นปี และเพศ 
 

จ านวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ าแนกตามชั้นปีและเพศ 
 

ชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง(คน) 

ประถมศึกษาปีที่ 1 38 27 65 
ประถมศึกษาปีที่ 2 33 37 70 
ประถมศึกษาปีที่ 3 32 39 69 
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 34 62 
ประถมศึกษาปีที่ 5 32 40 72 
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 35 60 

รวม 188 210 398 
 

แถวล าดับ (array) 
 แถวล าดับเป็นการจัดเรียงจ านวนหรือสิ่งต่างๆ ในรูปแถวและสดมภ์ อาจใช้แถวล าดับ เพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับการคูณและการหาร เช่น 
                 
                 
      การคูณ      การหาร 
   2 × 5 = 10   10 ÷ 2 = 5 
   5 × 2 = 10   10 ÷ 5 = 2 
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ทศนิยมซ้ า 
 ทศนิยมซ้ าเป็นจ านวนที่มีตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมซ้ ากันไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่
สิ้นสุด เช่น 0.3333 ...  0.41666 ... 23.02181818...  0.243243243... 
 ส าหรับทศนิยม เช่น 0.25 ถือว่าเป็นทศนิยมซ้ าเช่นเดียวกัน เรียกว่า ทศนิยมซ้ าศูนย์ เพราะ  
0.25 = 0.25000... ในการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมซ้ า อาจเขียนได้โดยการเติม  ไว้เหนือตัวเลขท่ีซ้ ากัน 
เช่น  0.3333... เขียนเป็น 0.3̇  อ่านว่า ศูนย์จุดสาม สามซ้ า 
 0.41666...  เขียนเป็น 0.416̇  อ่านว่า ศูนย์จุดสี่หนึ่งหก หกซ้ า 
หรือเติม  ไว้เหนือกลุ่มตัวเลขที่ซ้ ากัน ในต าแหน่งแรกและต าแหน่งสุดท้าย เช่น 
 23.02181818... เขียนเป็น 23.021̇8̇ อ่านว่า ยี่สิบสามจุดศูนย์สองหนึ่งแปด หนึ่งแปดซ้ า 
 0.243243243... เขียนเป็น 0.2̇43̇  อ่านว่า ศูนย์จุดสองสี่สาม สองสี่สามซ้ า 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การแก้ปัญหา 
 การแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้  ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นใน
ตนเอง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย รู้จักประยุกต์และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหา มีนิสัย
กระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ รวมถึงมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
นอกจากนี้ การแก้ปัญหายังเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล ควรใช้สถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่กระตุ้น 
ดึงดูดความสนใจ ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา และ
ยุทธวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
 การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 การสื่อสาร เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเกต และการแสดงท่าทาง 
 การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการสื่อสารที่นอกจากน าเสนอผ่านช่องทางการ
สื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเกตและการแสดงท่าทางตามปกติแล้ว ยังเป็นการ
สื่อสารที่มีลักษณะพิเศษ โดยมีการใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟังก์ชันหรือ
แบบจ าลอง เป็นต้น มาช่วยในการสื่อความหมายด้วย 
 การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร์หรือกระบวนการคิดของตน
ให้ผู้อื่นรับรู้ไดอ้ย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือการเขียน
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
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ผู้อ่ืน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมายเข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและจดจ าได้
นานมากข้ึน 
 การเชื่อมโยง 
 การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิด วิเคราะห์และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการน าความรู้ เนื้อหา และหลักการทางคณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็น
ผลระหว่างความรู้และทักษะและกระบวนการที่มีในเนื้อหาคณิตศาสตร์กับงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ปัญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ข้ึน 
 การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นการน าความรู้และทักษะและกระบวนการต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีและกะทัดรัด
ขึ้น ท าให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความหมายส าหรับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เป็นการน าความรู้ ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อหาและความรู้ของศาสตร์อ่ืนๆ เช่น วิทยาศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ พันธุกรรมศาสตร์ จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ท าให้การเรียนคณิตศาสตร์น่าสนใจ มี
ความหมายและผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ 
 การที่ผู้เรียนเห็นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหา
ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ท าให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซึ้งและมีความคงทนในการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่า
คณิตศาสตร์มีคุณค่า น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 
 การให้เหตุผล 
 การให้เหตุผล เป็นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ แจกแจง
ความสัมพันธ์ หรือการเชื่อมโยง เพ่ือให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่ 
 การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผล เป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้เรียน
จะน าไปใช้พัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิต 
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การคิดสร้างสรรค์ 
 การคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดท่ีอาศัยความรู้พ้ืนฐาน จินตนาการและวิจารณญาณในการ
พัฒนาหรือคิดค้นองค์ความรู้ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
ความคิดสร้างสรรค์มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานที่สูงกว่าความคิดพ้ืน ๆ เพียงเล็กน้อยไปจนกระทั่ง
เป็นความคิดที่อยู่ในระดับสูงมาก 
 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีกระบวนการคิด 
จินตนาการในการประยุกต์ที่จะน าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่าที่คนส่วนใหญ่
คาดคิดไม่ถึงหรือมองข้าม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ อยากรู้อยากเห็น อยาก
ค้นคว้าและทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
 
แบบรูป (pattern) 
 แบบรูปเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะส าคัญร่วมกันของชุดของจ านวน รูปเรขาคณิตหรืออ่ืนๆ 
 ตัวอย่าง  (1) 1    3    5    7    9    11 

   (2) 
1

2
   
1

4
  
1

8
   
1

2
   
1

4
  
1

8
  
1

2
   
1

4
  
1

8
 

  
   (3)  
 
รูปเรขาคณิต (geometric figure) 
 รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด  เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง 

 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ เช่น เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี 
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น วงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ทรงกลม ลูกบาศก์ ปริซึม พีระมิด 

เลขโดด (digit) 
 เลขโดด เป็นสัญลักษณ์พ้ืนฐานที่ใช้เขียนตัวเลขแสดงจ านวน จ านวนที่นิยมใช้ในปัจจุบัน        
เป็นระบบฐานสิบ ในการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนใด ๆ ในระบบฐานสิบ ใช้เลขโดดสิบตัว 
 เลขโดดที่ใช้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ได้แก่ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9 
 เลขโดดที่ใช้เขียนตัวเลขไทย ได้แก่ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ และ  ๙ 
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สันตรง (straightedge) 
 สันตรงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนเส้นในแนวตรง เช่น ใช้เขียนส่วนของเส้นตรง
และรังสี ปกติบนสันตรงจะไม่มีขีดสเกลส าหรับการวัดระยะก ากับไว้ อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอน
อนุโลมให้ใช้ไม้บรรทัดแทนสันตรงได้โดยถือเสมือนว่าไม่มีขีดสเกลส าหรับการวัดระยะก ากับ 
 
หน่วยเดี่ยว (single unit) และหน่วยผสม (compound unit) 
 การบอกปริมาณที่ได้จากการวัดอาจใช้หน่วยเดี่ยว เช่น ส้มหนัก 12 กิโลกรัม หรือ ใช้หน่วยผสม 
เช่น ปลากหนัก 1 กิโลกรัม 200 กรัม 
 
หน่วยมาตรฐาน (standard unit) 
 หน่วยมาตรฐานเป็นหน่วยการวัดที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เช่น กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร เป็น
หน่วยมาตรฐานของการวัดความยาว กิโลกรัม กรัม มิลลิกรัมเป็นหน่วยมาตรฐานของการวัดน้ าหนัก 
 
อัตราส่วน (ratio) 
 อัตราส่วนเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกัน
หรือต่างกันก็ได้ อัตราส่วนของปริมาณ a ต่อ ปริมาณ b เขียนแทนด้วย a : b 
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