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ค ำน ำ 
 

 หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ได้จัดท าขึ้นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และเป็นไปตามมาตรา 27 วรรคสอง     
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง
ก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ  จุดหมายของหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาชุมชน 
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ฉบับนี้  ประกอบด้วย 
ความส าคัญ คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างวิชาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี ค าอธิบายรายวิชา 
การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สื่อการเรี ยน แหล่ง
เรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ 
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามท่ีต้องการ 
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็
ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมด าเนินการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
คณะผู้จัดท า 
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ประกำศโรงเรียนวัดมหำกำร 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช 2565 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  
................................................................................ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551              
และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 
27 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตร ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช  
2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้นซึ่งประกอบด้วย  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551    
 ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้รับความเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

  
                     .......................... .......                    ………..……………………… 
                    (นายชะเอม  แก้วมณี)                  (นางสาวสุภาพร  บุญทว)ี 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 
ควำมน ำ   

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่  สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา โดยให้
โรงเรียนใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕  และปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ใช้ใน
ทุกชั้นปี  โดยก าหนดให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดมหาการ จึงได้ท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา และออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์
การวัดและประเมินผล ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนด
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน ในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบ
แกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจน เพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
คุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
วิสัยทัศนก์ลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีทักษะ กระบวนการคิด การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 

 
หลักกำร  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น

เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ทักษะ เจตคติและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยควบคูก่ับความเป็นสากล 
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2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 
จุดมุ่งหมำย  
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี 

จิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

โรงเรียนวัดมหาการ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
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แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน    
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้   
  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
      3) มีวินัย 
      4) ใฝ่เรียนรู้ 
      5) อยู่อย่างพอเพียง 
     6) มุ่งมัน่ในการท างาน 
    7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 
 

ค่ำนิยมหลกั 12 ประกำร 
 โรงเรียนวัดมหาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและมั่นคง  ดังนี้ 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

ท ำไมต้องเรียนคณิตศำสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  เนื่องจาก

คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล   เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน   ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  
คณิตศาสตร์ ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐาน
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ  การศึกษาคณิตศาสตร์  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุค
โลกาภิวัตน์  

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง                      
พ.ศ.  2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช  2551 ฉบับนี้  จัดท าขึ้น                      
โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เป็นส าคัญ  นั่นคือ 
การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา  การคิด
สร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยี  การสื่อสารและการร่วมมือ  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ของระบบเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และสภาพแวดล้อม  สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลก
ได ้ ทั้งนี้  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จนั้น  จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น
สถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
เรียนรู้อะไรในคณิตศำสตร์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น  3 สาระ  ได้แก่  จ านวนและพีชคณิต  การวัดและ
เรขาคณิต  สถิติและความน่าจะเป็น 
  จ ำนวนและพีชคณิต ระบบจ านวนจริง  สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง  อัตราส่วน  ร้อยละ การ
ประมาณค่า  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน  เซต  
ตรรกศาสตร์  นิพจน์  เอกนาม  พหุนาม  สมการ  ระบบสมการ  อสมการ  กราฟ  ดอกเบี้ยและมูลค่าของ
เงิน  เมทริกซ์  จ านวนเชิงซ้อน  ล าดับและอนุกรม  และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 กำรวัดและเรขำคณิต ความยาว  ระยะทาง  น้ าหนัก  พ้ืนที่  ปริมาตรและความจุ  เงิน                 
และเวลา  หน่วยวัดระบบต่าง ๆ  การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  รูปเรขาคณิต                 
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และสมบัติของรูปเรขาคณิต  การนึกภาพ  แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลง
ทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน  เรขาคณิตวิเคราะห์  เวกเตอร์ในสามมิติ  
และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 สถิติและควำมน่ำจะเป็น การตั้งค าถามทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การค านวณค่าสถิติ   
การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  หลักการนับเบื้องต้น  ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม  การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง  ๆ 
และช่วยในการตัดสินใจ  
 
สำระมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต  

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน  ระบบจ านวน  การด าเนินการ                
ของจ านวน  ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้  

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป   ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  ล าดับและอนุกรม                      
และน าไปใช้  

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการอธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้  
 

สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต  
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด              

และน าไปใช้  
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต  สมบัติของรูปเรขาคณิต  ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิต  และทฤษฎีบททางเรขาคณิต  และน าไปใช้  
 
สำระท่ี 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น  

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิต ิ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น  ความน่าจะเป็น  และน าไปใช้  
 

ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น                        
และต้องการพัฒนาให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  ได้แก่  ความสามารถต่อไปนี้  

1.  กำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา 
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง  

2.  กำรสื่อสำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูป ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  

3.  กำรเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และน าไปใช้ในชีวิตจริง  
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4.  กำรให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้ง 
เพ่ือน าไปสู่การสรุป  โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ  

5.  กำรคิดสร้ำงสรรค์  เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม  หรือสร้างแนวคิดใหม่ 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้  
 
คุณภำพผู้เรียน 
 
จบชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
  อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 มีความรู้สึกเชิงจ านวน                
มีทักษะการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  มีความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน 1  มีทักษะการบวก  การลบ  เศษส่วนที่ตัว
ส่วนเท่ากัน  และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  คาดคะเนและวัดความยาว  น้ าหนัก  ปริมาตร  ความจุ  เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่
เหมาะสม บอกเวลา  บอกจ านวนเงิน  และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม  วงกลม  วงรี  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม 
ทรงกระบอกและกรวยเขียนรูปหลายเหลี่ยม  วงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูป  ระบุรูปเรขาคณิตที่มีแกน
สมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร  และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ  ตารางทางเดียว  และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
จบชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
  อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  เศษส่วน  ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  อัตราส่วน 
และร้อยละ  มีความรู้สึกเชิงจ านวน  มีทักษะการบวก  การลบ  การคูณ การหาร  ประมาณผลลัพธ์              
และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต  หาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปเรขาคณิต 
สร้างรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม  หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  และน าไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  น าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง  แผนภูมิรูปวงกลม  ตารางสองทาง 
และกราฟเส้นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
โครงสร้ำงเวลำเรียน 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

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

     ภำษำไทย 200 200 200 160 160 160 

     คณิตศำสตร์ 200 200 200 160 160 160 

     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
     สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
            ประวัติศาสตร์ 
            ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
            หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต
ในสังคม 
            เศรษฐศาสตร์ 
            ภูมิศาสตร์ 

40 
(40) 

 
(40) 

 

40 
(40) 

 
(40) 

 

40 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

     สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 40 40 80 80 80 
     ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
     กำรงำนอำชีพ 40 40 40 80 80 80 
     ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษพื้นฐำน) 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 800 800 800 800 800 800 

รำชวิชำเพิ่มเติม 
           หน้าที่พลเมือง 
           ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
            กิจกรรมแนะแนว 
            กิจกรรมนักเรียน 
                     -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
                     -  ชุมนุม 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

            กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำเรียนทั้งหมดตำมที่หลักสูตรก ำหนด (ชม./ปี) 1,000 ชั่วโมง/ปี 
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สำระมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สำระท่ี 1  จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.1   เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน  ระบบจ ำนวน  กำรด ำเนินกำร 
ของจ ำนวนผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร  สมบัติของกำรด ำเนินกำร  และน ำไปใช้ 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1  

1. บอกจ านวนของสิ่ งต่าง ๆ แสดงสิ่ ง             
ต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและ
เขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดง
จ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0  
2. เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 100 
และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย  
3. เรียงล าดับจ านวนนับไม่ เกิน  100             
และ 0 ตั้งแต ่3 ถึง 5 จ านวน  
 

จ ำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  
- การนับทีละ 1 และทีละ 10  
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก   ตัวเลขไทยแสดง
จ านวน  
- การแสดงจ านวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของ
จ า น ว น แ บ บ ส่ ว น ย่ อ ย  – ส่ ว น ร ว ม  (part – whole 
relationship)  
- การบอกอันดับที่  
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนในรูปกระจาย  
- การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย  
- การเรียงล าดับจ านวน  

 
4. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์  แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่
เกิน 100 และ 0  
5. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวกและโจทย์ปัญหาการลบ  ของจ านวน
นับไม่เกิน 100 และ 0  

กำรบวก กำรลบ จ ำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  
- ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหา
ผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวกและการ
ลบ  
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และการ
สร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ  

 

ป.2 1. บอกจ านวนของสิ่ งต่าง ๆ แสดงสิ่ ง          
ต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและ
เขียนตัวเลข  ฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือแสดง จ านวนนับไม่เกิน 1,000 
และ 0  
2. เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 1,000 
และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย  
3. เรียงล าดับจ านวนนับไม่ เกิน 1,000 
แ ล ะ  0 ตั้ งแ ต่  3 ถึ ง  5 จ าน วน จ าก
สถานการณ์ต่าง ๆ  

จ ำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  
- การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจ านวน  
- จ านวนคู่ จ านวนคี ่ 
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนในรูปกระจาย  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 
4. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์  แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่
เกิน 1,000 และ 0  
5. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการคูณของจ านวน 1
หลักกับจ านวนไม่เกิน 2 หลัก  
6. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 2 
หลัก  ตัวหาร  1 หลัก  โดยที่ ผลหารมี           
1 หลักท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัว  
7. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจ านวนนับ ไม่เกิน 1,000 และ 0  
8. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอน ของจ านวนนับไม่เกิน  1,000   
และ 0 

กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรจ ำนวนนับ  
ไม่เกิน 1,000 และ 0 
- การบวกและการลบ  
- ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร การหาผล
คูณ การหาผลหารและเศษ และความสัมพันธ์ของการคูณ
และการหาร  
- การบวก ลบ คูณ หารระคน  
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหา
ค าตอบ  

ป.3  
1. อ่านและเขียน  ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน
นับไม่เกิน 100,000 และ 0  
2. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ
ไม่เกิน 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ  

จ ำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจ านวน  
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลข
แสดงจ านวนในรูปกระจาย  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  

 
3. บอก อ่านและเขียนเศษส่วนแสดง
ปริมาณ  สิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ 
ตามเศษส่วน ทีก่ าหนด  
4. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน 
โดยที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน  
 

เศษส่วน  
- เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน  



๑๐ 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  

5. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่
เกิน 100,000 และ 0  
6. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์  แสดงการคูณของจ านวน                  
1 ห ลั ก กั บ จ า น ว น ไม่ เกิ น  4 ห ลั ก                       
และจ านวน 2 หลักกับจ านวน 2 หลัก  
7. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 
หลัก ตัวหาร 1 หลัก  
8. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ของจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0  
9. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอน ของจ านวนนับไม่เกิน 100,000 
และ 0  

กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรจ ำนวนนับ  
ไม่เกิน 100,000 และ 0  
- การบวกและการลบ  
- การคูณ การหารยาวและการหารสั้น  
- การบวก ลบ คูณ หารระคน  
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหา
ค าตอบ  
 

  
10. หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบ
ของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  
11. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวก เศษส่ วนที่ มี ตั วส่ วน เท่ ากั น                
และผลบวกไม่เกิน  1 และโจทย์ปัญหา                  
การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  

กำรบวก กำรลบเศษส่วน  
- การบวกและการลบเศษส่วน  
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา  
การลบเศษส่วน  

ป.4 1. อ่านและเขียนตั ว เลข ฮินดู อารบิ ก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน
นับที่มากกว่า 100,000  
2. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ 
ที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์             
ต่าง ๆ  

จ ำนวนนับท่ีมำกกว่ำ 1000,000 และ 0 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจ านวน  
- หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และ
การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  
- ค่าประมาณของจ านวนนับและการใช้เครื่องหมาย  



๑๑ 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  

3. บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จ านวน
คละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดง               
สิ่ งต่ าง  ๆ  ตาม เศษ ส่ วนจ าน วนคละ                    
ที่ก าหนด  
4. เปรียบ เที ยบ  เรีย งล าดับ เศษส่ วน                
และจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  

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

  
5. อ่ าน และ เขี ย น ท ศนิ ย ม ไม่ เกิ น  3 
ต าแหน่ งแสดงปริมาณ ของสิ่ งต่ าง  ๆ                 
และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่ก าหนด  
6. เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม            
ไม่เกิน 3 ต าแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ  

ทศนิยม  
- การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน  3 ต าแหน่ง ตาม
ปริมาณที่ก าหนด  
- หลัก ค่าประจ าหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ
ทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย  
- ทศนิยมที่เท่ากัน  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม  

 7. ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ 
การคูณ การหารจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างสมเหตุสมผล  
8. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์  แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับ             
ที่มากกว่า 100,000 และ 0  
9. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์  แสดงการคูณของจ านวน            
หลายหลัก 2 จ านวน ที่มีผลคูณไม่เกิน              
6 หลัก  และประโยคสัญลักษณ์แสดง             
การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน  6 หลัก ตัวหาร             
ไม่เกิน 2 หลัก  
10. หาผลลัพธ์การบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคนของจ านวนนับ และ 0  
11. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา          
2 ขั้นตอน  ของจ านวนนับที่ มากกว่า 
100,000 และ 0  
12. สร้างโจทย์ปัญหา  2 ขั้นตอนของ
จ านวนนับ และ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ  
 

กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรจ ำนวนนับ  
ที่มำกกว่ำ 100,000 และ 0  
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร  
- การบวกและการลบ  
- การคูณและการหาร  
- การบวก ลบ คูณ หารระคน  
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหา
ค าตอบ  



๑๒ 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  

13. ห าผลบวก  ผลลบ ของเศษ ส่ วน                 
แ ล ะ จ า น ว น ค ล ะที่ ตั ว ส่ ว น ตั ว ห นึ่ ง            
เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  
14. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน
และจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  

กำรบวก กำรลบเศษส่วน  
- การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ  
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน
และจ านวนคละ  

  
15. หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน  
3 ต าแหน่ง  
16. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยม  
ไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  

กำรบวก กำรลบทศนิยม  
- การบวก การลบทศนิยม  
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ ทศนิยมไม่เกิน 2 
ขั้นตอน  

ป.5 
 
 
 

 
1. เขี ยน เศษ ส่ วน ที่ มี ตั วส่ วน เป็ น ตั ว
ป ระก อบ  ข อ ง  10 ห รื อ  100 ห รื อ 
1,000 ในรูปทศนิยม  

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

 
2. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดย
ใช้บัญญัติไตรยางศ ์ 

จ ำนวนนับและ 0 กำรบวก กำรลบ กำรคูณ  และกำรหำร  
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์  
 

3. ห าผ ล บ วก  ผ ล ล บ ข อ ง เศ ษ ส่ ว น                 
และจ านวนคละ  
4. ห าผ ล คู ณ  ผ ล ห ารข อ ง เศ ษ ส่ ว น             
และจ านวนคละ  
5. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา               
ก ารบวก  การลบ  การคูณ  การห าร
เศษส่วน 2 ขั้นตอน 

เศษสว่น และกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน  
- การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ  
- การบวก การลบของเศษส่วนและจ านวนคละ  
- การคูณ การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ  
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ จ านวนคละ  
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ  

 



๑๓ 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

  
6. หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็น
ทศนิยม ไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  
7. หาผลหารที่ ตั วตั้ ง เป็ นจ านวนนั บ               
ห รื อ ท ศ นิ ย ม  ไม่ เกิ น  3 ต า แ ห น่ ง                      
และตั วห าร เป็ น จ าน วนนั บ  ผลห าร                 
เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  
8. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา            
การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
2 ขั้นตอน  

กำรคูณ กำรหำรทศนิยม  
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม  
- การคูณทศนิยม  
- การหารทศนิยม  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  
 

  
9. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อย
ละไม่เกิน 2 ขั้นตอน  

ร้อยละ หรอืเปอร์เซ็นต์  
- การอ่านและการเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์  
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  
 

ป.6  
1. เปรียบ เที ยบ  เรีย งล าดับ เศษส่ วน              
และจ านวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ  

เศษส่วน  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ
โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.  

  
2. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ
ป ริ ม าณ  2 ป ริ ม าณ  จ าก ข้ อ ค ว าม                    
ห รื อ ส ถ า น ก า ร ณ์  โ ด ย ที่ ป ริ ม า ณ                     
แต่ละปริมาณเป็นจ านวนนับ  
3. หาอัตราส่ วนที่ เท่ ากั บ อัต ราส่ วน                     
ที่ก าหนดให้  

อัตรำส่วน  
- อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน และมาตราส่วน  
 

 
4. หา  ห .ร .ม . ของจ าน วนนั บ ไม่ เกิ น                   
3 จ านวน  
5. หา  ค .ร .น . ของจ าน วนนั บ ไม่ เกิ น                    
3 จ านวน  
6. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา                
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
 

จ ำนวนนับ และ 0 
- ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการ
แยกตัวประกอบ  
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  



๑๔ 
 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

  
7. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ  
8. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เศษส่วนและ จ านวนคละ 2 - 3 ขั้นตอน  
 

กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน  
- การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ โดยใช้ความรู้
เรื่อง ค.ร.น.  
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ จ านวนคละ  
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ  

  
9. ห าผล ห ารขอ งท ศ นิ ย ม ที่ ตั ว ห าร                 
แ ล ะ ผ ล ห า ร  เป็ น ท ศ นิ ย ม ไม่ เกิ น                        
3 ต าแหน่ง  
10. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
3 ขั้นตอน  

ทศนิยม และกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร  
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  
- การหารทศนิยม  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  
(รวมการแลกเงินต่างประเทศ)  

  
11. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
อัตราส่วน  
12. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
ร้อยละ 2 - 3 ขั้นตอน  
 

อัตรำส่วนและร้อยละ  
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน  
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  
 

 



๑๕ 
 
สำระท่ี 1  จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.2    เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล ำดับและอนุกรม และน ำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1  

1. ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของ
จ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 
10 และระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ าของ
รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกในแต่ละ
ชุดที่ซ้ ามี 2 รูป  

แบบรูป  
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลง              
ทีละ 1 และทีละ 10  
- แบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิต              
และรูปอ่ืน ๆ  
 

ป.2 -  แบบรูป  
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลง             
ทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100  
- แบบรูปซ้ า  

ป.3  
1. ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของ
จ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน  

แบบรูป  
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลง                
ทีละ เท่า ๆ กัน  

ป.4 - - 
 

ป.5 - - 
ป.6  

1. แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูป  

แบบรูป  
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  
 

 
 



๑๖ 
 
สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต  
มำตรฐำน ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด                      
และน ำไปใช้  

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1  

1. วัดและเปรียบเทียบความยาว                  
เป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  
 

ควำมยำว  
- การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน  
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  
- การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร 
เป็นเมตร  
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับ ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 
เป็นเมตร  

  
2. วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
เป็นขีด  
 

น้ำหนัก  
- การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน  
- การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด  
- การเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็น
ขีด  
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับน้ าหนัก ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็น
ขีด  

ป.2  
1. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา ที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วย
เดียวกัน  

เวลำ  
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที                
(ช่วง 5 นาที)  
- การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที  
- การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง       
เป็นนาที  
- การอ่านปฏิทนิ  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  

  
2. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตร
และเซนติเมตร  
3. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วย
เป็นเมตรและเซนติเมตร  
 

ควำมยำว  
- การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  
- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร  
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว               
ที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร  



๑๗ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  

4. วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด  
5. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  
 

น้ ำหนัก  
- การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด  
- การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม  
- การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม 
กิโลกรัมกับขีด  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกีย่วกับน้ าหนักท่ีมี
หน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  

  
6. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร  
 

ปริมำตรและควำมจุ  
- การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วย              
ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา 
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ               
เป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร              
และความจุ ที่มีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ 
ถ้วยตวง ลิตร  

ป.3  
1. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเงิน  
 

เงิน  
- การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดงจ านวน
เงิน แบบใช้จุด  
- การเปรียบเทียบจ านวนเงินและการแลกเงิน  
- การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  

  
2. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา  

เวลำ  
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  
- การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.)  
หรือทวิภาค (:) และการอ่าน  
- การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที  
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงกับนาที  
- การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรม            
ที่ระบุเวลา  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา                   
และระยะเวลา  



๑๘ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  

3. เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 
วัดและบอก ความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็น
เซน ติ เมต รและมิ ลลิ เม ต ร  เมต รและ
เซนติเมตร  
4. คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็น
เซนติเมตร  
5. เป รี ย บ เที ย บ ค ว า ม ย า ว ร ะ ห ว่ า ง
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกบัเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
6. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ ความยาว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร
และมิ ลลิ เม ต ร  เมต รและ เซน ติ เมต ร 
กิโลเมตรและเมตร  

ควำมยำว  
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตร
และเมตร  
- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม  
- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร              
และเป็นเซนติเมตร  
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว  
 

  
7. เลือกใช้เครื่องชั่งที่ เหมาะสม  วัดและ
บอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัม
และกรัม  
8. คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็น
ขีด  
9. เปรียบเทียบน้ าหนักระหว่างกิโลกรัมกับ
กรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์  
10. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนัก ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม                
กับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม  

น้ ำหนัก  
- การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม  
- การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็น
ขีด  
- การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความ 
สัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตัน
กับกิโลกรัม  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก  
 
 
 

  
11. เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม วัด และ
เปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร  
12. คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร  
13. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วย              
เป็นลิตรและมิลลิลิตร  
 

ปริมำตรและควำมจุ  
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตร         
และมิลลิลิตร  
- การเลือกเครือ่งตวงที่เหมาะสม  
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร  
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดย
ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร 
ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร            
และความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
 



๑๙ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.4  

1. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา  
 

เวลำ  
- การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง  
วัน สัปดาห์ เดือน ปี  
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา  
- การอ่านตารางเวลา  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  

  
2. วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์  
 

กำรวัดและสร้ำงมุม  
- การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์  
- การสร้างมุมเม่ือก าหนดขนาดของมุม  

  
3. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  
 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก  
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูป และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

ป.5  
1. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม  

ควำมยำว  
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว                
โดยใช้ความรู้ เรื่องการเปลี่ยนหน่วย              
และทศนิยม  
 

  
2. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม  
 

น้ ำหนัก  
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก 
กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก โดยใช้
ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม  

  
3. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
 

ปริมำตรและควำมจุ  
- ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก                 
และความจุ ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลิตร ลิตร 
ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ  
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  

4. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  
และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  

รูปเรขำคณิตสองมิติ  
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  

ป.6  
1. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วย ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
 

ปริมำตรและควำมจุ  
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ                    
ที่ประกอบด้วย ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร               
ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  

 
2. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม  
3. แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่                  
ของวงกลม  
 

รูปเรขำคณิตสองมิติ  
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยม  
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม  
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป            
หลายเหลี่ยม  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูป และพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม  
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูป และพ้ืนที่ของวงกลม  

 



๒๑ 
 
สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต  
มำตรฐำน ค 2.2 เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป
เรขำคณิต และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และนำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1   

1. จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย  
 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย  
- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
วงกลม และวงรี  

ป.2  
1. จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลาย
เหลี่ยมและวงกลม  
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  
- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลมและ
วงรี และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้
แบบของรูป  

ป.3   
1. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร
และจ านวนแกนสมมาตร  

รูปเรขำคณิตสองมิติ  
- รูปที่มีแกนสมมาตร  
 

ป.4  
1. จ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์
แสดงมุม  
2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเม่ือก าหนด 
ความยาวของด้าน  
 

รูปเรขำคณิต  
- ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง
และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรง  
- มุม  
o ส่วนประกอบของมุม  
o การเรียกชื่อมุม  
o สัญลักษณ์แสดงมุม  
o ชนิดของมุม  
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

ป.5  
1. สร้างเส้นตรง หรือส่วนของเส้นตรงให้
ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่
ก าหนดให้  
 

รูปเรขำคณิต  
- เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก  
- เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน  
- การสร้างเส้นขนาน  
- มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บน
ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง (Transversal)  

  
2. จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติ
ของรูป  

รูปเรขำคณิตสองมิติ  
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยม  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 3. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อก าหนด

ความยาวของด้านและขนาดของมุม หรือเมื่อ
ก าหนด ความยาวของเส้นทแยงมุม 

 

  
4. บอกลักษณะของปริซึม  

รูปเรขำคณิตสำมมิติ  
- ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม  

ป.6  
1. จ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณา           
จากสมบัติของรูป 
2.  สร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือก าหนดความยาว
ของด้านและขนาดของมุม 

รูปเรขำคณิตสองมิติ  
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม  
- การสร้างรูปสามเหลี่ยม  
- ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม  
- การสร้างวงกลม  

 
3. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิด
ต่าง ๆ  
4. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูป
คลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
 

รูปเรขำคณิตสำมมิติ  
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด  
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด  
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สำระท่ี 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น  
มำตรฐำน ค 3.1 เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ  และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.1 1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา

ค าตอบ ของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป 1 รูป
แทน 1 หน่วย  

กำรน ำเสนอข้อมูล  
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  
 

ป.2 1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
ค าตอบ ของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป 1 รูป
แทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย  

กำรน ำเสนอข้อมูล  
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  
 

ป.3 1. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา  
2. เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็น
จ านวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียว
ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูล  
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและจ าแนกข้อมูล  
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ  
- การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว  
(one-way table)  

ป.4 1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทาง 
ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  
 

กำรน ำเสนอข้อมูล  
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง                    
(ไม่รวมการย่นระยะ)  
- การอ่านตารางสองทาง (two-way table)  
 

ป.5 1. ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา  
2. เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็น                  
จ านวนนับ  

กำรน ำเสนอข้อมูล  
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง  
- การอ่านกราฟเส้น  
 

ป.6 1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา  

กำรน ำเสนอข้อมูล  
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  
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สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                      
  สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด  

 
สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.1  เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของ                

            จ ำนวนผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช้ 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 

ค 1.1 ป.1/1  บอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ  
แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดง
จ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0   

จ ำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  
- การนับทีละ 1 และทีละ 10  
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  

ตัวเลขไทยแสดงจ านวน 
- การแสดงจ านวนนับไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์

ของจ านวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม  
(Part – Whole Relationship) 

- การบอกอันดับที่ 
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และ 

การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย         

=  > < 
- การเรียงล าดับจ านวน 

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

ค 1.1 ป.1/3  เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 
100 และ 0  ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จ านวน  

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

กำรบวก กำรลบ จ ำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  
- ความหมายของการบวก  ความหมายของการลบ              

การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธ์ 
ของการบวกและการลบ    

- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ          
และการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาค าตอบ 

ค 1.1 ป.1/5 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของ
จ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0  
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สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค. 1.2  เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล ำดับและอนุกรม และน ำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 1.2 ป.1/1  ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูป
ของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 
10 และระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ าของรูป
เรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่
ซ้ ามี 2 รูป  

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 1  

และทีละ 10  
- แบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ  
 

 
สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.1  เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และ 

 น ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.1/1  วัดและเปรียบเทียบความยาว
เป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  

 

ควำมยำว 
- การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ              

ความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
ค 2.1 ป.1/2  วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็น
กิโลกรัม เป็นขีด  

น้ ำหนัก 
- การวัดน้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  
- การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เปน็ขีด 
- การเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนัก 

ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
 

สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค. 2.2  เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป   
                      เรขำคณิต  และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.2 ป.1/1  จ าแนกรูปสามเหลี่ยม  รปู
สี่เหลี่ยม  วงกลม วงร ี  ทรงสีเ่หลี่ยมมุมฉาก   
ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย  

รูปเรขำคณิตสองมิติและรูปเรขำคณิตสำมมิติ 
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก กรวย 
- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสีเ่หลี่ยม วงกลม และวงรี  

 



๒๖ 
 
สำระท่ี 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค. 3.1  เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.1/1  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพใน
การหาค าตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อก าหนดรูป   
1 รูปแทน 1 หน่วย  

กำรน ำเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  

 



๒๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                   รำยวิชำพื้นฐำน 
ค11101 คณิตศำสตร์ ๑                ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                               
เวลำเรียน 200 ชั่วโมง (๕ ชั่วโมง/สัปดำห์)             จ ำนวน 1 หน่วยกิต 
  

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกแก้ปัญหา  จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 บอกและแสดง
จ านวนสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่
หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  และเขียนแสดงจ านวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 100 
และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠  >  < เรียงล าดับจ านวนตั้งแต่ 3 ถึง 5 จ านวน และหาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบของจ านวนนับไม่เกิน 
100 และ 0  ความยาวและน้ าหนัก  สร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวก  การลบของจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงทีละ 1  ทีละ 10 รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ ามี 
2 รูป   

วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร  เป็นเมตร  น้ าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีดและใช้หน่วย 
ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  จ าแนกรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  วงกลม  วงรี  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  
ทรงกระบอก  และกรวย  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  เมื่อก าหนดรูป               
1 รูป  แทน 1 หน่วย  

ในการจัดการเรียนรู้ ได้ก าหนดสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะ                          
โดยการปฏิบัติจริง  สรุปเนื้อหา  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพ่ือพัฒนา               
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1    ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3,  ป.1/4,  ป.1/5 
ค 1.2   ป.1/1     
ค 2.1  ป.1/1,  ป.1/2   
ค 2.2   ป.1/1 
ค 3.1   ป.1/1  

รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์     รำยวิชำคณิตศำสตร์ ๑                    รหัสวิชำ ค 11101                       
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1                 เวลำ 200 ชั่วโมง/ปี                    จ ำนวน 5.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 
0 

ค.1.1 ป.1/1–
3 

บอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง 
ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด อ่าน เขียน 
ตัวเลข แสดงจ านวนนับไม่เกิน 100 
เปรียบเทียบจ านวนนับและเรียงล าดับ
จ านวนนับไม่เกิน 100 

20 10 

2 การบวก  การลบ  จ านวน
นับ   1 ถึง 100 และ 0 

ค.1.1 ป.1/4–
5 

หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการบวกและการลบ
ของจ านวนนับไม่ เกิน 100 และ 0 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาของ
จ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 

30 10 

3 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

ค.2.2 ป.1/1 รู ป เรข าค ณิ ต สอ งมิ ติ แ ล ะส าม มิ ติ 
ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรง
กลม ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของ
รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลมและวงรี 

20 10 

4 การน าเสนอข้อมูล ค.3.1 ป.1/1 การน าเสนอข้อมูล ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

20 10 

5 แบบรูป ค.1.2 ป.1/1 แบบรูปจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 
1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ าของจ านวน 
รูปเราขาคณิตและรูปอ่ืนๆ 

20 10 

6 ความยาว ค.2.1 ป.1/1 วัดความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
เปรียบเทียบความยาว แก้โจทย์ปัญหา
การบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มี
หน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
 
 
 

25 15 
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ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

7 น้ าหนัก ค.2.1 ป.1/2 วัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
เปรียบเทียบความน้ าหนัก แก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนัก
ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 

25 15 

8 โจทย์ปัญหาการบวก และ
โจทย์ปัญหาการลบ 

ค.1.1 ป.1/5 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบและ
การสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหา
ค าตอบ 

40 20 

คะแนนระหว่ำงปี - ๗0 
คะแนนปลำยปี - ๓0 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน ๒๐0 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2                    
 สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

 
สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค. 1.1  เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของ 
                        จ ำนวนผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.2/1  บอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ 
แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจ านวนที่ก าหนด อ่านและ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ
แสดงจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  

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

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- จ านวนคู่ จ านวนคี่  
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียน

ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 

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

ค 1.1 ป.2/3  เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 
1,000 และ 0   ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จ านวนจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ  

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

กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรจ ำนวนนับ 
ไม่เกิน 1,000 และ 0 
- การบวกและการลบ  
- ความหมายของการคูณ  ความหมายของการหาร   

การหาผลคูณ การหาผลหารและเศษ  และ
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร   

- การบวก ลบ คูณ หารระคน   
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา  

พร้อมทั้งหาค าตอบ 
 
 

ค 1.1 ป.2/5  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจ านวน 1 
หลักกับจ านวนไม่เกิน  2 หลัก  
ค 1.1 ป.2/6  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 
2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก  โดยที่ผลหารมี  1 หลัก
ทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว  

ค 1.1 ป.2/7  หาผลลัพธ์การบวก  ลบ คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับ  ไม่เกิน 1,000 และ 0 
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สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค. 1.2  เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล ำดับและอนุกรม และน ำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ 
(มีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 
แต่ไม่วัดผล) 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 2  

ทีละ 5 และทีละ 100 
- แบบรูปซ้ า 

 
สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.1  เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และ 

  น ำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.2/1  แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็น
หน่วยเดียวกัน  

 

เวลำ 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที)    
- การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที 
- การอ่านปฏิทิน   
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  

ค 2.1 ป.2/2  วัดและเปรียบเทียบความยาว 
เป็นเมตรและเซนติเมตร  

ควำมยำว 
- การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

เมตรกับเซนติเมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร

และเซนติเมตร 

ค 2.1 ป.2/3  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มี
หน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร  

ค 2.1 ป.2/4  วัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและกรัม   กิโลกรัมและขีด  

น้ ำหนัก  
- การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
- การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
- การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง 

กิโลกรัมกับกรัม  กิโลกรัมกับขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็น

กิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด    

ค 2.1 ป.2/5  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมี
หน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด   

ค 2.1 ป.2/6  วัดและเปรียบเทียบปริมาตร
และความจุเป็นลิตร  
 

ปริมำตรและควำมจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่ 

หน่วยมาตรฐาน   
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ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ 
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ            

ถ้วยตวง ลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา  

ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ            

ที่มีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
 

สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.2  เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป  
                      เรขำคณิต  และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน ำไปใช้ 
 

ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.2 ป.2/1  จ าแนกและบอกลักษณะของ

รูปหลายเหลี่ยมและวงกลม  
รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี  

และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป 
 
สำระท่ี 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค 3.1  เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 
 

ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.2/1  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ 
ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป 
1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย  

กำรน ำเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
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 ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                   รำยวิชำพื้นฐำน 
ค1๒101 คณิตศำสตร์ ๒                ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒                               
เวลำเรียน 200 ชั่วโมง (๕ ชั่วโมง/สัปดำห์)             จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกแก้ปัญหา จ านวนนับ 1 ถึง 1,000 และ 0 บอกและแสดง
จ านวนสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย การบอกอันดับที่หลัก  
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  และเขียนแสดงจ านวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 1,000 
และ 0  โดยใช้เครื่องหมาย   = ≠  >  < เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 
จ านวน  และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ  การแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก  การลบของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
คูณของจ านวน 1 หลักกับจ านวนไม่เกิน 2 หลัก  และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 2 
หลัก  ตัวหาร 1 หลัก  โดยที่ผลหารมี 1 หลัก  ทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว  หาผลลัพธ์การบวก  ลบ  คูณ  
หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวน
นับไม่เกิน 1,000 และ 0 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วย
เดียว  วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก  การลบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ าหนัก  เป็น
กิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด  พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ
เกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร  จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา  เมื่อก าหนดรูป 1 รูป  แทน 2 หน่วย  5 หน่วย  หรือ 10 หน่วย 
  ในการจัดการเรียนรู้ได้ก าหนดสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติ
จริง  สรุปเนื้อหา  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1   ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6,  ป.2/6,  ป.2/7,  ป.2/8 
ค 2.1   ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6 
ค 2.2   ป.2/1   
ค 3.1   ป.2/1 

รวมทั้งหมด 17 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ค 12101                      รำยวิชำคณิตศำสตร์             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2                เวลำ 200 ชั่วโมง/ปี                     จ ำนวน 5.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 จ านวนนับไม่เกิน 1,000 
และ 0 

ค.1.1 ป.2/1-
3 

การนับทีละ 2, 5, 10, 100 อ่านเขียน
ตั ว เลขไทย  ฮินดู อ ารบิ ก  จ านวนคู่ 
จ านวนคี่ ค่าประจ าหลัก เขียนตัวเลข
แสดงจ าน วน ใน รูปการณ์ กระจาย 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 

20 10 

2 การบวก  การลบ  จ านวน
นับ ไม่เกิน 1,000 และ 0 

ค.1.1 ป.2/4-
8 

การบวก การลบ ความหมายของการ
คูณ การหาร หาผลคูณ ผลหารและเศษ 
การบวก ลบ คูณ หารระคนและการแก้
โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 

30 10 

3 รูปเรขาคณิตสองมิติ  และ
แบบรูป 

ค.2.2 ป.2/1 ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลมและ
วงรี และการเขียนรูปเราขาคณิตสองมิติ 

20 10 

4 การน าเสนอข้อมูล ค.3.1 ป.2/1 การน าเสนอขอมูล การอ่านแผนภูมิ
รูปภาพ 

20 10 

5 เวลา ค.2.1 ป.2/1 บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที บอก
ระยะเวลาเป็นชั่วโมง นาที เปรียบเทียบ
ระยะเวลาเป็นชั่วโมง นาที การอ่าน
ปฏิทินและแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

20 10 

6 ความยาว ค.2.1 ป.2/2-
3 

การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและ
เมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
เปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความ 
สัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาความยาว 

25 10 

7 น้ าหนัก ค.2.1 ป.2/4-
5 

การวัดน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด คาดคะเนน้ าหนักเป็น
กิโลกรัม เปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม 
กิโลกรัมกับขีด และการแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ าหนัก 

25 10 
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ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

8 ปริมาตรและความจุ ค.2.1 ป.2/6  20 10 
9 โจทย์ปัญหา ค 1.1 ป.2/8  ๒0 20 

คะแนนระหว่ำงปี - ๗0 
คะแนนปลำยปี - ๓0 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน ๒๐0 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3                                                        
  สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.1 เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของ
จ ำนวน  
                     ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.3/1 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน
นับไม่เกิน 100,000 และ 0 

จ ำนวนนับไม่เกิน 100,000  และ 0 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและ

ตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียน

ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  

ค 1.1 ป.3/2  เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนนับไม่เกิน 100,000  จากสถานการณ์
ต่างๆ   
ค 1.1 ป.3/3  บอก อ่านและเขียนเศษส่วน
แสดงปริมาณสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตาม
เศษส่วนที่ก าหนด 

เศษส่วน  
- เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 

ค 1.1 ป.3/4  เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษ
เท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัว
ส่วน 
ค 1.1 ป.3/5  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่เกิน 
100,000 และ 0 

กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรจ ำนวนนับ 
ไม่เกิน 100,000 และ 0 
- การบวกและการลบ 
- การคูณการหารยาวและการหารสั้น 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน  
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา         

พร้อมทั้งหาค าตอบ 
 

ค 1.1 ป.3/6 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจ านวน  
1 หลักกับจ านวนไม่เกิน 4 หลักและจ านวน  
2 หลัก กับจ านวน 2 หลัก 
ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 
4 หลัก  ตัวหาร 1 หลัก 
ค 1.1 ป.3/8 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ของจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 

 

ค 1.1 ป.3/9 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา  2 ขั้นตอน ของจ านวนนับไม่เกิน 
100,000 และ 0 
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สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.2 เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล ำดับและอนุกรม และน ำไปใช้ 
 

 
สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัดและน ำไปใช้ 
 

 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.3/10 หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบ
ของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

กำรบวก กำรลบเศษส่วน  
- การบวกและการลบเศษส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา 

การลบเศษส่วน  
 

 

ค 1.1 ป.3/11 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 1.2 ป.3/1 ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูป
ของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 

แบบรูป 
แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.3/1 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 

เงิน 
- การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดงจ านวนเงินแบบใช้

จุด 
- การเปรียบเทียบจ านวนเงินและการแลกเงิน 
- การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย การแก้โจทย์

ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
ค 2.1 ป.3/2 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 

เวลำ 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 
- การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค(.) 

หรือทวิภาค (:) และการอ่าน  
- การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์

ระหว่างชั่วโมงกับนาที 
- การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา 
-    การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 
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ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.3/3 เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่
เหมาะสมวัดและบอก  ความยาวของสิ่งต่างๆ 
เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและ
เซนติเมตร  

ควำมยำว 
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร  

เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 
- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร      
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยความยาว 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 

ค 2.1 ป.3/4 คาดคะเนความยาวเป็นเมตร
และเป็นเซนติเมตร 
ค 2.1 ป.3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่าง
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร   
กิโลเมตรกับเมตรจากสถานการณ์ต่างๆ  
ค 2.1 ป.3/6 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ที่มีหน่วยเป็น
เซนติเมตรและมิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร  
กิโลเมตรและเมตร 
ค 2.1 ป.3/7 เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม 
วัดและบอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด  
กิโลกรัมและกรัม 

น้ ำหนัก 
- การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
- การเปรียบเทียบน้ าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก 
 

ค 2.1 ป.3/8 คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม
และเป็นขีด 
ค 2.1 ป.3/9 เปรียบเทียบน้ าหนักระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัมจาก
สถานการณ์ต่างๆ 
ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็น
กิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม 
ค 2.1 ป.3/11 เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม
วัดและเปรียบเทียบปริมาตรความจุเป็นลิตร
และมิลลิลิตร 

ปริมำตรและควำมจ ุ
- การวัดปริมาตรและความจเุป็นลิตรและมิลลิลิตร 
- การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม  
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้ความสัมพันธ์

ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนชา ช้อนโต๊ะถ้วยตวงกับ
มิลลิลิตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความ
จุที่มีหน่วยเป็นลติรและมิลลิลิตร 

ค 2.1 ป.3/12 คาดคะเนปริมาตรและความจุ
เป็นลิตร 
ค 2.1 ป.3/13 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มี
หน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
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สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.2 เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป 
                     เรขำคณิต และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน ำไปใช้ 
 

 
สำระท่ี 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค 3.1 เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 
 

 
 

 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.2 ป.3/1 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มี
แกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร 
 

รูปเรขำคณิตสองมิติ 
รูปที่มีแกนสมมาตร 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.3/1 เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและจ าแนกข้อมูล  
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 
- การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว 

(One-Way Table) 

 

ค 3.1 ป.3/2 เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูล
ที่เป็นจ านวนนับ และใช้ข้อมูลจากตาราง 
ทางเดียวในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                               รำยวิชำพื้นฐำน  
ค13101 คณิตศำสตร์                       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
เวลำเรียน ๒๐0 ชั่วโมง (๕ ชั่วโมง/สัปดำห์)             จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 
 

อ่านและเขียน  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่ เกิน
100,000,000 และ 0 เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 จากสถานการณ์
ต่าง ๆ  บอก  อ่านและเขียนเศษส่วนที่แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่ก าหนด  
เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน  โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน  

หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบของจ านวนนับไม่เกิน 
100,000 และ 0  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน 1 หลักกับ
จ านวนไม่เกิน 4 หลัก  และจ านวน 2 หลักกับจ านวน 2 หลัก หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก  ตัวหาร 1 หลัก  และหาผลลัพธ์การบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคน  และแสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 หา
ผลบวกและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  และผลบวกไม่เกิน 
1 และหาผลลบพร้อมทั้งแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  

ระบุจ านวนที่หายไปในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน  แสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  เวลา  และระยะเวลา  เลือกใช้เครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอก
ความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร  เมตรและเซนติเมตร  คาดคะเนความยาวเป็นเมตร
และเป็นเซนติเมตร  เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระหว่าง
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร  จากสถานการณ์  ต่าง ๆ  เลือกใช้เครื่องชั่ง
ที่เหมาะสม  วัด  และบอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด  กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม
และเป็นขีด  เปรียบเทียบน้ าหนักและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม  จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม  วั ดและ
เปรียบเทียบปริมาตร  ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร  คาดคะเนและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิเมตร  

ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร  เขียนแผนภูมิรูปภาพ                        
และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูล ที่เป็น
จ านวนนับ  และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

ในการจัดการเรียนรู้ได้ก าหนดสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติ
จริง  สรุปเนื้อหา  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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รหัสตัวช้ีวัด      

ค 1.1  ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5,  ป.3/6,  ป.3/7,  ป.3/8,   
ป.3/9,  ป.3/10, ป.3/11          

ค 1.2  ป.3/1     
ค 2.1  ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3,  ป.3/4,  ป.3/5,  ป.3/6,  ป.3/7,  ป.3/8,  ป.3/9,   

ป.3/10,  ป.3/11,  ป.3/12,  ป.3/13     
ค 2.2  ป.3/1      
ค 3.1  ป.3/1,  ป.3/2      

รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ค 13101                      รำยวิชำคณิตศำสตร์             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3                เวลำ 200 ชั่วโมง/ปี                     จ ำนวน 5.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 จ านวนนับไม่เกิน 
100,000 และ 0 

ค 1.1  
ป.3/1-2 

การอ่าน เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก เลข
ไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวน ค่า
ประจ าหลักและเขียนแสดงจ านวนใน
รูป การกระจาย  เปรียบ เที ยบและ
เรียงล าดับจ านวน 

10 5 

2 การบวก การลบ การคูณ 
จ านวนนับ  ไม่เกิน 
100,000 และ 0 

ค.1.1  
ป.3/5-8 

การบวกและการลบ การคูณ การหาร
ยาว หารสั้น การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน 

20 10 

3 รูปเรขาคณิตสองมิติ  ค.2.2 ป.3/1 รูปที่มีแกนสมมาตร 15 5 
4 แบบรูป 

ค.1.2 ป.3/1 
แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึน หรือลดลง
ทีละ เท่า ๆ กัน 

15 5 

5 การน าเสนอข้อมูล  ค.3.1  
ป.3/1-2 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนก
ข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิ
รูปภาพ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว 

10 5 

6 เศษส่วน ค.1.1  
ป.3/3-4 

เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับ
ตัวส่วน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วน 

10 5 

7 การบวกการลบ เศษส่วน ค.1.1  
ป.3/10-11 

การบวกลบเศษส่วน การแก้โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน 

20 10 

8 เงิน ค.2.1 ป.3/1 การบอกจ านวนเงินและเขียนแสดงจ านวนเงิน 
แบบใช้จุด เปรียบเทียบจ านวนเงินและ
การแลกเงิน อ่านเขียนบันทึกรายรับ
รายจ่ายและแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 

10 5 

9 เวลา ค.2.1 ป.3/2 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 
เขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.)หรือ
ทวิภาค(:) และการอ่าน บอกระยะเวลา
เป็นชั่วโมง นาที เปรียบเทียบระยะเวลา 
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

20 10 
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ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

10 ความยาว  ค.2.1  
ป.3/3-6 

การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร 
กิโลเมตรและเมตร เลือกเครื่องวัดความ
ยาวที่เหมาะสม คาดคะเนความยาว 
เปรียบเทียบความยาว แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาว 

15 10 

11 น้ าหนัก  ค.2.1  
ป.3/7- 10 

เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม คาดคะเน
น้ าหนัก เปรียบเทียบน้ าหนักและแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก 

15 10 

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

วัดปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
มิลลิลิตร เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 
คาดคะเนปริมาตรความจุและแก้ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรความจุที่มีหน่วยเป็น
ลิตรและมิลลิลิตร 

10 10 

13 โจทย์ปัญหาระคน ค.1.1  
ป.3/8-9 

การบวก ลบ คูณ หารระคนและแก้
โจทย์ปัญหาและสร้างโจทย์ปัญหาพร้อม
ทั้งหาค าตอบ 

30 10 

คะแนนระหว่ำงปี - ๗0 
คะแนนปลำยปี - ๓0 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน ๒๐0 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4                                                           
สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

 
สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.1 เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของ 

จ ำนวน ผลท่ีเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.4/1 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวน
นับที่มากกว่า 100,000 

จ ำนวนนับท่ีมำกกว่ำ 100,000  และ  0 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและ

ตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดด 

ในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจ านวน 
ในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  
- ค่าประมาณของจ านวนนับและการใช้เครื่องหมาย  

ค 1.1 ป.4/2  เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 จาก
สถานการณ์ต่างๆ  

ค 1.1 ป.4/3  บอกอ่านและเขียนเศษส่วน
จ านวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่ง
ต่างๆ ตามเศษส่วน จ านวนคละท่ีก าหนด 

เศษส่วน  
- เศษส่วนแท ้เศษเกิน  
- จ านวนคละ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและเศษเกิน 
- เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ า 

และเศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ 
- การเปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ 

ค 1.1 ป.4/4  เปรียบเทียบเรียงล าดับ
เศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

ค 1.1 ป.4/5 อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ  และแสดง
สิ่งต่างๆ ตามทศนิยมที่ก าหนด 

ทศนิยม  
- การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  

ตามปริมาณที่ก าหนด 
- หลัก ค่าประจ าหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ

ทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยม                
ในรูปกระจาย  

- ทศนิยมที่เท่ากัน 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม 

ค 1.1 ป.4/6 เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่งจากสถานการณ์
ต่างๆ 

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

กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรจ ำนวนนับ 
ที่มำกกว่ำ 100,000และ 0 
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ  

การหาร 

- การบวกและการลบ 

- การคูณและการหาร 
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ค 1.1 ป.4/8 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับที่
มากกว่า 100,000และ 0 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน  
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 

พร้อมทั้งหาค าตอบ 
 

 ค 1.1 ป.4/9 หาคา่ของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน
หลายหลัก 2 จ านวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่
เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก 
ค 1.1 ป.4/10 หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของจ านวนนับ และ 0 
ค 1.1 ป.4/11 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา2ขั้นตอนของจ านวนนับที่มากกว่า 
100,000 และ 0 
ค 1.1 ป.4/12 สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน
ของจ านวนนับ และ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ 
ค 1.1 ป.4/13 หาผลบวกผลลบของเศษส่วน
และจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง 

กำรบวก กำรลบเศษส่วน  
- การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา 
การลบเศษส่วนและจ านวนคละ ค 1.1 ป.4/14 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์

ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ
เศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
ค 1.1 ป.4/15 หาผลบวก ผลลบของทศนิยม
ไม่เกิน3 ต าแหน่ง 

กำรบวก กำรลบทศนิยม 
- การบวก การลบทศนิยม  
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม 
ไม่เกิน 2 ขั้นตอน 

ค 1.1 ป.4/16 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยม
ไม่เกิน3 ต าแหน่ง 
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สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค.1.2 เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล ำดับและอนุกรม และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
(มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐาน แต่
ไม่วัดผล) 

แบบรูป 
- แบบรูปของจ านวนที่เกิดจากการคูณ การหาร 
ด้วยจ านวนเดียวกัน 
 
 

 
สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.1เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัดและน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.4/1 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
 

เวลำ 
- การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง 

วัน สัปดาห์ เดือน ปี  
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยเวลา 
- การอ่านตารางเวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

ค 2.1 ป.4/2 วัดและสร้างมุม โดยใช้ 
โพรแทรกเตอร์ 

กำรวัดและสร้ำงมุม 
-  การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
- การสร้างมุมเมื่อก าหนดขนาดของมุม 

ค 2.1 ป.4/3 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป 

และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
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สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.2 เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป 
                    เรขำคณิต และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.2 ป.4/1 จ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดง
มุม 

รูปเรขำคณิต 
- ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและ

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

- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

- การสร้างรปูสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ค 2.2 ป.4/2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อ
ก าหนดความยาวของด้าน 

 
สำระท่ี 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค 3.1 เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.4/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งตาราง
สองทางในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

กำรน ำเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 

(ไม่รวมการย่นระยะ) 
- การอ่านตารางสองทาง (Two-Way Table) 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                      รำยวิชำพื้นฐำน  
ค1๔101 คณิตศำสตร์                       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔ 
เวลำเรียน ๑๖0 ชั่วโมง (๔ ชั่วโมง/สัปดำห์)             จ ำนวน ๔ หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ

ที่มากกว่า 100,000  พร้อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 จาก
สถานการณ์    ต่าง ๆ  บอก  อ่านและเขียนเศษส่วน  จ านวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ  และแสดงสิ่งต่าง 
ๆ ตามเศษส่วน  จ านวนคละที่ก าหนด  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหูคูณของ  อีกตัวหนึ่ง  อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ตาม
ทศนิยมที่ก าหนด  เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  และประมาณผลลัพธ์ของการ
บวก  การลบ  การคูณ  การหาร  จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์  แสดงการบวก  การลบของจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0  แสดงการคูณของ
จ านวนหลายหลัก 2 จ านวน  ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และแสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก  ตัวหารไม่
เกิน 2 หลัก  หาผลลัพธ์การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของจ านวนนับ  และ 0 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับ  
และ 0 พร้อมทั้ง หาค าตอบ  หาค าตอบและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบของ
เศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง  หาผลบวก  ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 
3 ต าแหน่งและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง  

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์  แสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  จ าแนกชนิดของมุม  
บอกชื่อมุม  ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม  สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนดความ
ยาวของด้าน  และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง  ตารางสองทางในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา   

ในการจัดการเรียนรู้ได้ก าหนดสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติ
จริง  สรุปเนื้อหา  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
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 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ค 14101                      รำยวิชำคณิตศำสตร์             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4                เวลำ 160 ชั่วโมง/ปี                     จ ำนวน 4.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 จ านวนนับไม่เกิน 
100,000    และ 0 

ค.1.1 ป.4/1-
2 

การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ไทย ตัวหนังสือเพ่ือแสดงจ านวน ค่า
ประจ าหลัก ค่าของเลขโด การเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปการกระจาบ 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน 
ค่าประมาณของจ านวนนับ 

5 5 

2 การบวก  การลบ  การคูณ             
การหาร  จ านวนนับที่
มากกว่า 100,000 และ 
0 

ค.1.1 ป.4/7-
12 

ประมาณผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ 
หาร การบวก ลบ คูณ หารและการบวก 
ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหา
และการสร้างโจทย์ปัญหา 

20 10 

3 เศษส่วน ค 1.1 ป.4/3-
4 

เศษส่ วนแท้  เศษ เกิน  จ านวนคละ 
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและ
เศษเกิน เศษส่วนที่ เท่ากัน เศษส่วน
อย่างต่ าและเศษส่วนที่เท่ากับจ านวน
นับ และการเปรียบเทียบ เรียงล าดับ
เศษส่วนและจ านวนคละ 

10 5 

4 การบวก  การลบ  เศษส่วน ค 1.1 ป.
4/13-14 

การบวก ลบเศษส่วนและจ านวนคละ 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน
และจ านวนคละ 

30 10 

5 ทศนิยมและการบวก  การ
ลบทศนิยม 

ค 1.1 ป.4/5-
6, 13-16 

การอ่าน เขียนทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่งตามปริมาณที่ก าหนด ต่ า
ประจ าหลัก ค่าของเลขโดในแต่ละหลัก
ของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดง
ทศนิยมในรูปกระจาย เปรียบเทียบ 
เรียงล าดับทศนิยม การบวก ลบ
เศษส่วนและจ านวนคละ แก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและ
จ านวนคละ 

30 15 
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ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

6 เวลา ค 2.1 ป.4/1 การบอกเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน 
สัปดาห์ เดือน ปี เปรียบเทียบ
ระยะเวลา อ่านตารางเวลา แก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

20 10 

7 รูปเรขาคณิตสองมิติ  ค 2.2 ป.4/1-
2  

ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง ส่วนประกอบของ
มุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม 
ชนิดของมุม 

15 5 

8 การวัดและสร้างมุม ค 2.1 ป.4/2 การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพร
แทรกเตอร์ การสร้างมุมเมื่อก าหนด
ขนาดของมุม 

15 5 

9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ค 2.1 ป.4/3 ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก แก้โจทย์ปัญหา
ของความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

15 10 

10 การน าเสนอข้อมูล  ค 3.1 ป.4/1 การอ่านและเขียนข้อมูลแผนภูมิแท่ง 
การอ่านตารางสองทาง 

10 5 

11 ทบทวนโจทย์ปัญหาระคน ค 1.1 ป.
4/10-12 

หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจ านวนนับและ 0 แสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของ
จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 
0 สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จ านวนนับ และ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ 

๓0 ๒๐ 

คะแนนระหว่ำงปี - ๗0 
คะแนนปลำยปี - ๓0 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน ๒๐0 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  5                              
สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

 
สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.1  เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของ 

  จ ำนวน ผลท่ีเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.5/1 เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 
ตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000  
ในรูปทศนิยม 

ทศนิยม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง                  

ที่เป็นจ านวนเต็ม  ทศนิยม  1 ต าแหน่ง  
     และ 2 ต าแหน่ง การใช้เครื่องหมาย  

ค 1.1 ป.5/2 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 

จ ำนวนนับและ 0  กำรบวก กำรลบ กำรคูณและกำรหำร 
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 

ค 1.1 ป.5/3 หาผลบวก ผลลบของเศษส่วน
และจ านวนคละ 

เศษส่วน และกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน  
- การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ    
- การบวก  การลบเศษส่วนและจ านวนคละ  
- การคูณ  การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและ 

จ านวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 

ค 1.1 ป.5/4 หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วน
และจ านวนคละ 
ค 1.1 ป.5/5 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  
การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน  
ค 1.1 ป.5/6 หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณ
เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  

กำรคูณ กำรหำรทศนิยม  
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ            

การหารทศนิยม  
- การคูณทศนิยม     
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

ค 1.1 ป.5/7 หาผลหารที่ตวัตั้งเป็นจ านวน
นับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง และ
ตัวหารเป็นจ านวนนับ ผลหารเป็นทศนิยม 
ไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  
ค 1.1 ป.5/8 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  
การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน 
ค 1.1 ป.5/9 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน  2 ขั้นตอน 

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
-  การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
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สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และ
น ำไปใช้   
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.1 ป.5/1 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการ 
เปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  
 

ควำมยำว   
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว                  

เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร         
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  

- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้ 
เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม 

ค 2.1 ป.5/2 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีการ 
เปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  
 

น้ ำหนัก   
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก กิโลกรัมกับกรัม  

โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก โดยใช้ความรู้        

เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม 

ค 2.1 ป.5/3 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก  
 

ปริมำตรและควำมจุ   
- ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ 

ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง มิลลิลติร ลิตร                   

ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ                 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ค 2.1 ป.5/4 แสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยม และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  
 

รูปเรขำคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรปูของรูปสี่เหลี่ยม 
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 

และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป 

ของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
    และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
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สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.2  เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป 
                      เรขำคณิต  และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 2.2 ป.5/1 สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้
ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้ 

รูปเรขำคณิต 
-   เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก 
-   เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 
-   การสร้างเส้นขนาน 
- มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้าง

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

รูปเรขำคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  
- การสร้างรปูสี่เหลี่ยม ค 2.2 ป.5/3 สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อ

ก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อ
ก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม 
ค 2.2 ป.5/4 บอกลักษณะของปริซึม  รูปเรขำคณิตสำมมิต ิ

- ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม 

 
สำระท่ี 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค 3.1  เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 3.1 ป.5/1 ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา  

กำรน ำเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 
- การอ่านกราฟเส้น 

 
 

ค 3.1 ป.5/2 เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็น 
จ านวนนับ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                      รำยวิชำพื้นฐำน  
ค1๕101 คณิตศำสตร์                       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕ 
เวลำเรียน ๑๖0 ชั่วโมง (๔ ชั่วโมง/สัปดำห์)                      จ ำนวน ๔ หน่วยกิต 
 

เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม  แสดงวิธี  
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์  หาผลบวก  ผลลบ  ผลคูณ  ผลหารของเศษส่วน                      
และจ านวนคละ  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน                        
2 ขั้นตอน  หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจ านวนนับ
หรือทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  และตัวหารเป็นจ านวนนับ  ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  แสดง
วิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน  และแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน 

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว  น้ าหนัก  ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียน               
ในรูปทศนิยม  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ              
ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน               
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง 
ที่ก าหนดให้  จ าแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ  เมื่อก าหนด
ความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม  และบอกลักษณะของปริซึม 

ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็น
จ านวนนับ 

ในการจัดการเรียนรู้ได้ก าหนดสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติจริง  สรุปเนื้อหา  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

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 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ค 15101                      รำยวิชำคณิตศำสตร์             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5                เวลำ 160 ชั่วโมง/ปี                     จ ำนวน 4.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 การบวก การลบ การคูณ           
การหารเศษส่วน 

ค.1.1 ป.5/3-
5 

การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนนับ 
การบวก ลบ  คูณ  หารเศษส่ วนและ
จ านวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคน
เศษส่วนและจ านวนคละ การแก้โจทย์
ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 

30 1๕ 

2 ทศนิยมและการบวก  
การลบการคูณ  การหาร
ทศนิยม 

ค.1.1 ป.5/1, 
ป.5/6- 8 

ความสั ม พัน ธ์ ระห ว่ างเศษส่ วนและ
ทศนิยม ค่าประมาณทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง การประมาณผลลัพธ์ของการ
บวก ลบ คูณ หารทศนิยม การคูณ การ
หารทศนิยมและการแก้ โจทย์ปัญหา
ทศนิยม 

30 1๕ 

3 ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ค.1.1 ป.5/9 การ อ่ าน และการ เขี ย น ร้อ ยละห รื อ
เปอร์เซ็นต์ การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

30 10 

4 ความยาว ค.2.1 ป.5/1 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่อง
ทศนิยม แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
โดยใช้ความรู้ เรื่องการเปลีย่นหนว่ยและทศนิยม 

20 1๕ 

5 น้ าหนัก ค.2.1 ป.5/2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก
กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ความรูเ้รื่องทศนิยม แก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักโดยใช้ความรู้ 
เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม 

20 1๕ 

6 ปริมาตรและความจุ ค.2.1 ป.5/3 ปริมาตรและความจุ ของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ความสัมพันธ์ระหว่าง 
มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และ
ลูกบาศก์เมตรการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

25 10 
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ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

7 รูปเรขาคณิต ค.2.2  
ป.5/1–2 

เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก 
เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 
การสร้างเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายใน
และมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของ
เส้นตัดขวาง ชนิดและสมบัติของรูป
สี่เหลี่ยม การสร้างรูปสี่เหลี่ยม 

25 10 

8 การน าเสนอข้อมูล ค 3.1  
ป.5/1–2 

การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง การ
อ่านกราฟเส้น 

20 10 

คะแนนระหว่ำงปี - ๗0 
คะแนนปลำยปี - ๓0 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน ๒๐0 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6                              
สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

 
สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.1  เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของ 

  จ ำนวน  ผลท่ีเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.6/1 เปรียบเทียบ เรียงล าดับ
เศษส่วนและจ านวนคละ    จากสถานการณ์
ต่าง ๆ 

เศษส่วน  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและ 

จ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
ค 1.1 ป.6/2 เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ จากข้อความ
หรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณ
เป็นจ านวนนับ  

อัตรำส่วน 
- อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน และมาตราส่วน 
 

ค 1.1 ป.6/3 หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน
ที่ก าหนดให้ 
ค 1.1 ป.6/4 หา ห.ร.ม. ของจ านวนนับไม่
เกิน 3 จ านวน  

จ ำนวนนับ และ 0 
- ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ  ตัวประกอบเฉพาะ และ

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

ค 1.1 ป.6/5 หา ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่
เกิน 3 จ านวน  
ค 1.1 ป.6/6 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 
ค 1.1 ป.6/7 หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ   

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
- การบวก  การลบเศษส่วนและจ านวนคละ 

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

จ านวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 

ค 1.1 ป.6/8 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 2 - 3 ขั้นตอน  

ค 1.1 ป.6/9 หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหาร
และผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง  

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร  
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม  

(รวมการแลกเงินต่างประเทศ) 

ค 1.1 ป.6/10 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม 3 ขั้นตอน  
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ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาอัตราส่วน  

อัตราส่วนและร้อยละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน  
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ค 1.1 ป.6/12 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์

ปัญหาร้อยละ 2 - 3 ขั้นตอน  
 
สำระท่ี 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค 1.2  เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล ำดับและอนุกรม และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ 
ค 1.2 ป.6/1 แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของ
ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  

แบบรูป 
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

 
สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.1  เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และ 

  น ำไปใช้   
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู ้
ค 2.1 ป.6/1 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต 
สามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

ปริมำตรและควำมจ ุ
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย      

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต

สามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ค 2.1 ป.6/2 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ  ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม  

รูปเรขำคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรปูและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม 
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรปูและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป 

และพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรปูและพ้ืนที่ของวงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป 

และพ้ืนที่ของวงกลม 

ค 2.1 ป.6/3 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ  ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม  
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สำระท่ี 2 กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 2.2  เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป 
                      เรขำคณิต และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน ำไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู ้

ค 2.2 ป.6/1 จ าแนกรูปสามเหลี่ยมโดย
พิจารณาจากสมบัติของรูป  

รูปเรขำคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
- การสร้างรปูสามเหลีย่ม 

 
ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือก าหนด
ความยาวของด้านและขนาดของมุม  

ค 2.2 ป.6/3 บอกลักษณะของรูปเรขาคณิต
สามมิติชนิดต่าง ๆ   

รูปเรขำคณิตสำมมิติ 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 
รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด ค 2.2 ป.6/4 ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่

ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ  
 
สำระท่ี 3 สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค 3.1  เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู ้
ค 3.1 ป.6/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม
ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา   

กำรน ำเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

-  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                               รำยวิชำพื้นฐำน  
ค1๖101 คณิตศำสตร์                       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
เวลำเรียน ๑๖0 ชั่วโมง (๔ ชั่วโมง/สัปดำห์)             จ ำนวน ๔ หน่วยกิต 
 
 เปรียบเทียบ เรียงล าดับ เศษส่วนและจ านวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดง               
การเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจ านวน
นับ หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ จ านวน 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก  ลบ 
คูณ หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ  

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยม
ที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน ปัญหาร้อยละ ๒ – ๓ 
ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยมความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม จ าแนก
รูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาด
ของมุม  บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่
และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ   

ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ก าหนด
สถานการณ์เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และ
น าไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1   ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8,  ป.6/9,   
ป.6/10,  ป.6/11                                                                   

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

รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด      
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ค 16101                      รำยวิชำคณิตศำสตร์             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6                เวลำ 160 ชั่วโมง/ปี                     จ ำนวน 4.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 แบบรูป ค 1.2 ป.6/1 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงที
ละ 1  และที ละ 10 แบบรูปซ้ าของ
จ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ 

15 10 

2 ห.ร.ม.และ ค.ร.น ค 1.1   
ป.6/4-6 

ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบ
เฉพาะและการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม 
ค.ร.น. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และค.ร.น. 

25 10 

3 อัตราส่วน ค 1.1   
ป.6/2-3, 11  

อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากันและมาตรา
ส่วนการแก้ปัญหาโจทย์อัตราส่วนและ
มาตราส่วน 

20 10 

4 เศษส่วน ค 1.1  ป.6/1 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน
และจ านวนคละโดยใช้ ค.ร.น. 

5 10 

5 การบวก การลบ การคูณ 
การหารเศษส่วน 

ค.1.1   
ป.6/7-8  

การบวก ลบเศษส่วนและจ านวนคละ โดย
ใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ
หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ 
การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวน
คละ 

25 10 

6 ทศนิยมและการบวก  
การลบ การคูณ  การ
หาร 

ค 1.1  
ป.6/9-10 

ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ
ทศนิยม การหารทศนิยม การแก้โจทย์ 

30 10 

7 ร้อยละ ค 2.1 ป.6/12  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 25 10 
8 รูปเรขาคณิต ค 2.1  

ป.6/2-3                               
ค 2.2  
ป.6/1-4 

ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยม มุมภายในรูปสามเหลี่ยม 
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยม 
วงกลม แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยม วงกลม 
ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม ส่วน 

20 10 
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ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง 

น้ ำหนัก
คะแนน 
(100) 

   

ต่างๆของวงกลม การสร้างรูปสามเหลี่ยม 
วงกลม ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
พีระมิด รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริ
ซิม พีระมิด 

  

9 ปริมาตรและความจุ ค 2.1 ป.6/1 ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วย ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

15 10 

10 การน าเสนอ ค 3.1 ป.6/1 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 20 10 

คะแนนระหว่ำงปี - ๗0 
คะแนนปลำยปี - ๓0 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน ๒๐0 100 
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

กำรจัดกำรเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒ นาผู้ เรี ยน ให้ มี คุณ สมบั ติ ต าม เป้ าหมายหลั กสู ตร  ผู้ สอนพย ายามคัดสรร                     
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญ
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

๑. หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยยึด
หลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่
เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้ และ
คุณธรรม  

๒. กระบวนกำรเรียนรู้ 
       การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   ผู้ เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้
ของตนเอง กระบวนการ พัฒนาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๓.  กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
        ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   

๔. บทบำทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควร
มีบทบาท ดังนี้ 
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๔.๑ บทบำทของผู้สอน 
      ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
       ๒) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ 

กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

      ๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
      ๕) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น   

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      ๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ 

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
      ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
๔.๒  บทบำทของผู้เรียน 
๑)   ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้          

ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
๓) ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้              

ในสถานการณ์ต่างๆ  
๔) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
กำรวัดและประเมินผล 

๑.  กำรตัดสินผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 การตัดสินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม เป็นการตัดสินผลการเรียนในสาระ

การเรียนรู้ของผู้เรียนรายปี อันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน
ให้ได้ ทั้ง ๘ กลุ่มตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด จึงจะจบการศึกษา โดยสถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ครบทุกมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ โดยก าหนด
เป็นรายวิชา  ในแต่ละรายปี  แล้วประเมินว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วนหรือไม่  
แล้วน าผล การเรียนรายวิชาไปสรุปตัดสินให้ผู้เรียนจบการศึกษา 

๑.๑  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี   
๑.๑.๑ ผู้สอนท าการวัดและประเมินผู้เรียนเป็นรายวิชาซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัดตามมาตรฐานการ

เรียนรู้/ผลการเรียนรู้ทุกข้อ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริง
ของผู้เรียน  โดยท าการวัดและประเมินผลไปพร้อมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสังเกต
พัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม และการ
ทดสอบภายหลังเรียน ซึ่งผู้สอนต้องน านวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางเลือกใหม่ (Alternative  
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Assessment)  เช่น การประเมินสภาพจริง (Authentic  Assessment) การประเมินการปฏิบัติงาน 
(Performance  Assessment)    การประเมินจากโครงงาน (Work Project)  และการประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน (Portfolio)  ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบต่างๆ และต้องให้
ความส าคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินปลายภาค/ปี   

 
 โรงเรียนวัดมหำกำร จึงก ำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่ำงภำค/ปี และปลำยภำค/ปี ดังนี้ 
 

  กลุ่มสาระ คะแนนระหว่างภาค/ปี คะแนนปลายภาค/ปี รวม 
ภำษำไทย ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ 
คณิตศำสตร์ ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ 
วิทยำศำสตร์ละเทคโนโลยี ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ 
กำรงำนอำชีพ ๘๐ ๒๐ ๑๐๐ 
ภำษำอังกฤษ ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ 

 
๑.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี (รายวิชา) ให้

พิจารณาจากคะแนนรวมของการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนกับปลายภาค/ปี ตามอัตราส่วนคะแนนที่
สถานศึกษาก าหนด รายงานด้วยระบบตัวเลข เป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 

“๔”      หมายถึง     ผลการเรียนดีเยี่ยม            
   “๓.๕”    หมายถึง     ผลการเรียนดีมาก            
   “๓”      หมายถึง     ผลการเรียนดี             
   “๒.๕”    หมายถึง     ผลการเรียนค่อนข้างดี            
   “๒”      หมายถึง     ผลการเรียนน่าพอใจ            
   “๑.๕”    หมายถึง     ผลการเรียนพอใช้            
   “๑”      หมายถึง     ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า    
   “๐”      หมายถึง     ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์         
๑.๓ ก าหนดเกณฑ์การประเมินการผ่านตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรายวิชาพ้ืนฐาน  

ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคุณภาพการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนั้นๆ  โดยครูผู้สอน    
แต่ละรายวิชาอาจก าหนดเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดได้สูงกว่าที่สถานศึกษาก าหนด ทั้งนี้ต้องค านึงถึงศักยภาพ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และในรายวิชาเพ่ิมเติม ผู้เรียนต้องผ่านการประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐ ของ
จ านวนผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา 

๑.๔ ประเมินตัวชี้วัด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ที่ครูผู้สอนก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่ต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยใช้เกณฑ์การตัดสินเทียบเคียงกับระบบตัวเลข ดังนี้ 
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ลักษณะท่ี ๑    กำรประเมินผลเป็นระดับคุณภำพ 
ระดับผลกำรเรียน / คุณภำพ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

๔      (ดีเยี่ยม) ๓.๗๖  -  ๔.๐๐ 
๓.๕   (ดีมาก) ๓.๒๖  -  ๓.๗๕ 
๓      (ดี) ๒.๗๖  -  ๓.๒๕ 
๒.๕   (ค่อนข้างดี) ๒.๒๖  -  ๒.๗๕ 
๒      (น่าพอใจ) ๑.๗๖  -  ๒.๒๕ 
๑.๕   (พอใช้) ๑.๒๖  -  ๑.๗๕ 
๑      (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า) ๐.๕๑  -  ๑.๒๕ 
๐     (ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า) ๐.๐๐  -  ๐.๕๐ 

 
ลักษณะท่ี ๒    กำรประเมินผลเป็นคะแนน 

ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐  -  ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕  -  ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐  –  ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕  -  ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐  -  ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๕๕  -  ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ๕๐  -  ๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ๐  -  ๔๙ 

 
 ในกรณีผลการประเมินรายวิชาแต่ละตัวชี้วัดเป็นระดับคุณภาพ  ให้หาค่าเฉลี่ยของระดับ

คุณภาพ และตัดสินระดับผลการเรียนตามลักษณะที่ ๑ 
 กรณีที่ผลการประเมินรายวิชาแต่ละตัวชี้วัดเป็นคะแนนให้ตัดสินระดับผลการเรียนตาม

ลักษณะที่ ๒ เมื่อครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
 ก. ส่งผลการตัดสินให้อนุกรรมการกลุ่มสาระพิจารณาให้การเห็นชอบ / แก้ไข แล้วส่งให้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผล
การเรียน     

          ข. ส่งผลการเรียนให้ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา บันทึกผลการเรียนลงในแบบ ปพ.๕, ๖    
๑.๔  การตัดสินผลการเรียนปลายภาค/ปี   
        ๑.๔.๑ ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ให้ได้ระดับผลการเรียน 

“๐“ เกณฑ์ขั้นต่ าที่ให้ถือปฏิบัติในที่นี้ หมายถึง ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนระหว่างภาค/ปีกับปลายภาค/ปี
รวมกัน  ตามอัตราส่วนที่สถานศึกษาก าหนด 
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 ๑.๔.๒  ผู้เรียนที่ทุจริตในการประเมินผลการเรียน  หรือทุจริตในงานที่ได้รับมอบหมายให้
ท าในครั้งใดให้ได้คะแนน  “๐“  ในครั้งนั้น  การให้คะแนน “๐“  ในครั้งที่มีการทุจริตในการประเมินผลการ
เรียน หรือทุจริต ในงานที่ได้รับมอบหมายให้ ก็เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับผลการลงโทษตามควรแก่โทษนั้น 

กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน “๐”  ท าได ้ ๒  กรณี ดังนี้ 
 ๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “๐” เนื่องจากเหตุสุดวิสัย และมีเหตุอันควร เมื่อผู้สอน

ด าเนินการซ่อมเสริม มอบหมายงานให้ท า หรือท าการทดสอบใหม่แล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ 
(ตั้งแต่ ๐-๔) 

 ๒)  กรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “๐ โดยครูผู้สอนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 
เมื่อผู้เรียนได้รับการซ่อมเสริม ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือรับการทดสอบใหม่แล้ว ให้ได้ระดับผล
การเรียนไม่เกิน “๑”  

การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” ให้กระท าการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าผู้ เรียนไม่
ด าเนินการแก้ “๐” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “๐” ออกไปอีก ๑ ภาคเรียน แต่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในปีการศึกษานั้น แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ า 

๑.๕  การเรียนซ้ า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา ที่จะพิจารณาเป็นรายๆไป และต้อง
ประเมินผลการเรียนตามที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้ 

กรณีที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินผลการเรียนระดับ “๐”  ในรายวิชาใด ต้องจัดให้ผู้เรียนด าเนินการ
แก้ไขภายในภาคเรียนถัดไปหรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม่แล้วแต่กรณี ภายใน ภาคเรียนถัดไป 
ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 

กรณีที่ผู้เรียนได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียนเฉลี่ยทุกรำยวิชำต่ ำกว่ำระดับ ๑ ในภำคเรียนใด ต้อง
จัดให้ผู้ เรียนเรียนซ้ าทุกรายวิชา ส่วนการก าหนดช่วงเวลาการเรียนซ้ านั้น ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและวิชาการที่จะพิจารณาจัดให้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้
ต้องนับเวลาเรียนให้ครบตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้าง หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พ.ศ.2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของแต่ละรายวิชา ฉะนั้นการจัดให้ผู้เรียนได้
เรียนซ้ าอาจกระท าได้หลายวิธี แล้วแต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการจะเห็นว่าเหมาะสม ได้แก่ 

ก.จัดให้ผู้เรียนได้เรียนซ้ าทั้งภาคเรียน 
ข.จัดให้ผู้เรียนได้เรียนซ้ าโดยใช้ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมหรืออาจใช้ชั่วโมงว่างหลัง

เลิกเรียน วันหยุดราชการ จัดสอนเป็นครั้งคราว แล้วมอบหมายงานให้ท า   โดยต้องนับเวลาเรียนให้ครบ
ตามที่ก าหนดไว้ของแต่ละรายวิชา การนับเวลาเรียนในกรณีนี้ให้ก าหนดเป็นตารางเรียนโดยเฉพาะส าหรับ
ผู้เรียนซ้ า ให้ครบจ านวนที่ตรงกับหน่วยกิตการเรียนของวิชานั้น ๆ  

ค.จัดให้เรียนซ้ าในภาคฤดูร้อน 
การจะเลือกใช้วิธีการเรียนซ้ าตามที่ยกตัวอย่างข้างต้น หรือวิธีอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และวิชาการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ      
การประเมินผลการเรียนซ้ าให้มีการบันทึกและเก็บคะแนนครบทุกส่วนโดยให้ด าเนินการตามระเบียบการ
ประเมินผลทุกประการ  

๑.๖  เกณฑ์การจบระดับการศึกษา ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับ ๑ ขึ้นไป 
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๒.  กำรตัดสินกำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน 
การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการ

ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 
๒.๑  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ก าหนดผลงานที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ซึ่งสะท้อนความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของผู้เรียนในภาพรวมเป็นรายปี ประเมิน 
ตัดสิน และส่งต่อให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๒.๒  ครูผู้สอนหรือคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอาจ
มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองหรือให้ท าโครงงาน ฯลฯ 

๒.๓  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนให้ตัดสินเป็นรายปีและจบ
ระดับการศึกษา  โดยตัดสินเป็นระดับคุณภาพ  ดังนี้  

 ดีเยี่ยม        หมายถึง      มีผลงานที่แสดงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
     เขียนที่มีผลงานดีเลิศอยู่เสมอ 
 ดี              หมายถึง      มีผลงานที่แสดงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
              เขียนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน           หมายถึง     มีผลงานที่แสดงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
              เขียนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ แต่ยังบางประการ 

ไม่ผ่าน        หมายถึง     ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
                              และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง  
                                 ได้รับการปรับปรุง แก้ไขหลายประการ    
การเปลี่ยนระดับผลการประเมิน  “ไม่ผ่าน” ให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียนมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติ และประเมินใหม่ตามเกณฑ์การตัดสิน จึงพิจารณาให้
ได้ระดับผลการประเมินใหม่ 

๒.๔ เกณฑ์การจบระดับการศึกษา ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด ในปีสุดท้ายของระดับการศึกษาในระดับ “ผ่าน”ขึ้น
ไป 

๓.  กำรตัดสินกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
๓.๑ ครูผู้สอนทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด าเนินการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการ

หลากหลาย เช่น การสังเกต และรายงานพฤติกรรมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การดูผลงาน การบันทึกความดี การ
รายงานตนเองของผู้เรียน ตามแนวทางดังนี้ 

  ๑)  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด ๘ คุณลักษณะ 

 ๒)  วิธีวัดผลประเมินผล  ให้พิจารณาจากการวัดผลที่หลากหลาย ใช้เครื่องมือวัดผล  ทั้ง
การสังเกต  การสอบถาม  การสัมภาษณ์  การประเมินด้วยแฟ้มผลงาน ฯลฯ  โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

         ๒.๑)  ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลของครูผู้สอน 
         ๒.๒)  ใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองของผู้เรียน 
   ๒.๓)  ใช้ข้อมูลจากการประเมินของผู้ปกครอง 
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         ๒.๔)  ใช้ข้อมูลจากการสอบถาม หรือสัมภาษณ์บุคคลที่รู้จักผู้เรียน เช่น         
กลุ่มเพ่ือนสนิท ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว ฯลฯ 

 ๓)  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ประเมินเป็นรายคุณลักษณะตามระดับ
คุณภาพ ดังนี้ 

  ดีเยี่ยม    หมายถึง   ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ โดยปฏิบัติสม่ าเสมอ และ 
                                              เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 
  ดี          หมายถึง   ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ โดยปฏิบัติสม่ าเสมอ 
           ผ่าน       หมายถึง   ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ โดยปฏิบัติได้ตามค าชี้แนะ 
   ไม่ผ่าน    หมายถึง   ผู้เรียนไม่แสดงพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ 
 ๔)  ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการ

เลื่อนชั้น และจบการศึกษาแต่ละระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 
  ดีเยี่ยม หมายถึง       ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ 
                                                ในชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์ของตนเองและสังคม 
                                                โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน๕-๘ 
                                                คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน 
                                                ต่ ากว่าระดับ ดี 
  ดี หมายถึง      ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์ เพ่ือให้ 
                                                เป็นที่ยอมรับของสังคม พิจารณาจาก 
          ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๔  
                                                คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ า 
                                                กว่าระดับ ดีดหรือ  
          ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ 
                                               และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินระดับ  ไม่ผ่าน 
                                               หรือ                                   
          ๓.  ได้ผลการประเมินระดับ ดี จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ  
                                               และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินระดับ  ไม่ผ่าน 
  ผ่าน หมายถึง      ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ 
                                               ก าหนดโดยพิจารณาจาก 
         ๑. ได้ผลการประเมินระดับ ผ่าน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ  
             และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินระดับ  ไม่ผ่าน  
                                               หรือ 
         ๒. ได้ผลการประเมินระดับ ดี จ านวน ๔ คุณลักษณะ และ 
         ไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินระดับ  ไม่ผ่าน 
  ไม่ผ่าน หมายถึง    ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

โดยพิจาณาจากผลการประเมินระดับ ไม่ผ่าน ตั้งแต่ ๑      
คุณลักษณะ 
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การเปลี่ยนระดับผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ก าหนดงานหรือกิจกรรมคุณความดีให้ผู้เรียนปฏิบัติจนครบถ้วนก่อน จึงพิจารณาให้ได้ระดับผล      
การประเมินไม่เกินระดับ “ผ่าน” 

 ๕)  การพิจารณาตัดสิน ให้ประเมินในภาพรวมจากผลการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ ในข้อ 
๒)  

 ๖)  การพิจารณาการผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องประเมินให้
ผ่านทุกคุณลักษณะ   

๓.๒  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายปี ให้ประเมินเพ่ือวินิจฉัย โดยแบ่ง
พฤติกรรมของผู้เรียนเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ “ดีเยี่ยม”  “ดี”  “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติกรรมเพื่อการส่งต่อในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

๓.๓  เกณฑ์การจบระดับการศึกษา ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบ
ทุกข้อตามท่ีก าหนด และมีผลการประเมินในภาพรวมระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 

๔.  กำรตัดสินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
๔.๑ ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด าเนินการประเมินผู้เรียนตามจุดประสงค์ของกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการรวบรวมจากบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและผล
การปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน  รวมทั้งเวลาที่ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม น ามาพิจารณาตัดสินร่วมกัน 

๔.๒ การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม ให้พิจารณาจากผลการประเมิน
ตามจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมกับเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สถานศึกษาจะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ในการ
ตัดสิน  ดังนี้ 

๔.๒.๑.  เกณฑ์การตัดสินรายกิจกรรมพิจารณาจาก 
๑)   ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาทั้งหมด 

     ๒)   ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์ส าคัญของแต่ละกิจกรรมโดยมี 
ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคุณภาพที่ก าหนดในแต่ละจุดประสงค์ 

๔.๒.๒  ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ  ๔.๒.๑ ถือว่าผ่านรายกิจกรรม 
๔.๒.๓  เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมินผ่าน    

ทั้งกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรม  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์จึง
จะถือว่าผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.๓  การให้ระดับผลการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
             “ผ่าน”     หมายถึง    ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    “ไม่ผ่าน” หมายถึง    ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         การเปลี่ยนผลการเรียน “ไม่ผ่าน”  แยกเป็น  ๒  กรณี ดังนี ้
 ๑)  กรณีผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ  ๘๐ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นจัดเวลาให้ผู้เรียนได้เรียนซ่อมเสริมจนมีเวลาเพียงพอตามเกณฑ์แล้วประเมิน 
ใหม ่

 ๒)  กรณีผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินจุดประสงค์ส าคัญ ให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น
ด าเนินการสอนซ่อมเสริม ปรับปรุง และพัฒนาผู้ เรียน แล้วจัดให้มีการประเมินจุดประสงค์ส าคัญที่ไม่ผ่าน
นั้นใหม่ 
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๔.๔  การเรียนซ้ า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะพิจารณาเป็นรายๆไป และต้อง
ประเมินผลการเรียนตามที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้ 

 ในกรณีที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนซ้ า สถานศึกษาอาจจัดให้ผู้เรียนได้ เรียนซ้ าในกิจกรรมเดิม หรือ
เรียนกิจกรรมใหม่กรณีไม่ใช่กิจกรรมบังคับ(กิจกรรมลูกเสือ) ในภาคเรียนหรือปีการศึกษาถัดไป  การก าหนด
ช่วงเวลาการเรียนซ้ านั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการที่จะพิจารณาจัด
ให้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องนับเวลาเรียนให้ครบตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนบ้านหนองบัว พ.ศ.๒๕63 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  ๔.๕   เกณฑ์การจบระดับการศึกษา ผู้เรียนต้องได้รับผลการประเมิน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดท าสื่อและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามหลักการและนโยบาย

ของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้

ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น  
การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของ
ผู้เรียน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพ จากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ควรด าเนินการดังนี้ 

1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ศูนย์สื่อการเรียนรู้ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

2. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้ง 
จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 

3. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการ

เรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 
ในการจัดท า การเลือกใช้และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรค านึงถงึ 

หลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้การออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง 
ของชาติไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ 
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อภิธำนศัพท ์
 
กำรแจกแจงของควำมน่ำจะเป็น (probability distribution)  

การอธิบายลักษณะของตัวแปรสุ่มโดยการแสดงค่าที่เป็นไปได้  และความน่าจะเป็นของการเกิดค่า      
ต่าง ๆ ของตัวแปรสุ่มนั้น  
กำรประมำณ (approximation)  

การประมาณเป็นการหาค่าซึ่งไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่เป็นการหาค่าที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะ
น าไปใช้  เช่น  ประมาณ 25.20 เป็น 25 หรือประมาณ 178 เป็น 180 หรือประมาณ 18.45 เป็น 20 
เพ่ือสะดวก ในการค านวณ ค่าท่ีได้จากการประมาณ เรียกว่า ค่าประมาณ  
กำรประมำณค่ำ (estimation)  

การประมาณค่าเป็นการค านวณหาผลลัพธ์โดยประมาณ   ด้วยการประมาณแต่ละจ านวน                      
ที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วจึงน ามาค านวณหาผลลัพธ์  การประมาณแต่ละจ านวนที่จะน ามาค านวณอาจใช้
หลักการปัดเศษ  หรือไม่ใช้ก็ได้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  
กำรแปลงทำงเรขำคณิต (geometric transformation)  

การแปลงทางเรขาคณิตในที่นี้ เน้นทั้งการแปลงที่ท าให้ได้ภาพที่ เกิดจากการแปลงมีขนาด                  
และรูปร่างเหมือนกับรูปต้นแบบ  ซึ่งเป็นผลจากการเลื่อนขนาน (translation)  การสะท้อน (reflection) 
และการหมุน (rotation)  รวมทั้งการแปลงที่ท าให้ได้ภาพที่เกิดจากการแปลงมีรูปร่างคล้ายกับรูปต้นแบบ 
แต่มีขนาดแตกต่างจากรูปต้นแบบ  ซึ่งเป็นผลมาจากการย่อ/ ขยาย (dilation)  
กำรสืบเสำะ กำรส ำรวจ และกำรสร้ำงข้อควำมคำดกำรณ์เกี่ยวกับสมบัติทำงเรขำคณิต  

การสืบเสาะ  การส ารวจ  และการสร้างข้อความคาดการณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง  ในที่นี้ใช้สมบัติทางเรขาคณิตเป็นสื่อในการเรียนรู้  ผู้สอนควร
ก าหนดกิจกรรมทางเรขาคณิตที่ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานเดิมที่เคยเรียนมาเป็นฐานในการต่อยอด
ความรู้  ด้วยการสืบเสาะ  ส ารวจ  สังเกตหาแบบรูป  และสร้างข้อความคาดการณ์ที่อาจเป็นไปได้  อย่างไร
ก็ตามผู้สอน  ต้องให้ผู้เรียนตรวจสอบว่าข้อความคาดการณ์นั้นถูกต้องหรือไม่   โดยอาจค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมว่าข้อความคาดการณ์นั้นสอดคล้องกับสมบัติทางเรขาคณิต  หรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม่ 
ในการประเมินผลสามารถพิจารณาได้จากการท ากิจกรรมของผู้เรียน  
กำรแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ  

การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  เป็นการแสดงแนวคิด  วิธีการ  หรือขั้นตอนของการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา  โดยอาจใช้การวาดภาพประกอบ เขียนเป็นข้อความด้วยภาษาง่าย ๆ  หรืออาจ
เขียน แสดงวิธีท าอย่างเป็นขั้นตอน 
กำรหำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  

การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นการหาค าตอบของโจทย์การบวก  ลบ  คูณ 
หารที่มีเครื่องหมาย + - × ÷ มากกว่าหนึ่งเครื่องหมายที่แตกต่างกัน เช่น  

(4 + 7) – 3 =  
(18 ÷ 2) + 9 =  
(4 × 25) – (3 × 20) =  

ตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่เป็นโจทย์การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  
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(4 + 7) + 3 = เป็นโจทย์การบวก 2 ขั้นตอน  
(4 × 15) × (5 × 20) = เป็นโจทย์การคูณ 3 ขั้นตอน  

กำรให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)  
การให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี้เป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติต่าง  ๆ ของรูป

เรขาคณิตและความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต  มาให้เหตุผล  หรืออธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหา 
ทางเรขาคณิต  
ข้อมูล (data)  

ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจ   ซึ่งได้จากการเก็บ
รวบรวม อาจเป็นได้ทั้งข้อความและตัวเลข  
ควำมรู้สึกเชิงจ ำนวน (number sense)  

ความรู้สึกเชิงจ านวนเป็นสามัญส านึกและความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนที่อาจพิจารณาในด้านต่าง  ๆ 
เช่น  
 เข้าใจความหมายของจ านวนที่ ใช้บอกปริมาณ  (เช่น ดินสอ 5 แท่ง) และใช้บอกอันดับที่                  

(เช่น เต้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนที่ 5)  
 เข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจ านวนใด  ๆ กับจ านวนอ่ืน ๆ เช่น  8 มากกว่า 7 อยู่ 1                   

แต่น้อยกว่า 10 อยู่ 2  
 เข้าใจเกี่ยวกับขนาด หรือค่าของจ านวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนอ่ืน  เช่น  8 มีค่าใกล้เคียง

กับ 4 แต ่8 มีค่าน้อยกว่า 100 มาก  
 เข้าใจผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวน เช่น ผลบวกของ 65 + 42 ควรมากกว่า 100 

เพราะว่า 65 > 60 42 > 40 และ 60 + 40 = 100  
 ใช้เกณฑ์จากประสบการณ์ในการเทียบเคียงเพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลของจ านวน   เช่น               

การรายงานว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คนหนึ่งสูง 250 เซนติเมตรนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้  
ควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม (part – whole relationship)  

ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจ านวน เป็นการเขียนแสดงจ านวนในรูปของจ านวน 2
จ านวนขึ้นไป โดยที่ผลบวกของจ านวนเหล่ านั้นเท่ากับจ านวนเดิม เช่น 8 อาจเขียนเป็น 2 กับ 6 หรือ 3 
กับ 5 หรือ 0 กับ 8 หรือ 1 กับ 2 กับ 5 ซึ่งอาจเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ดังน ี้ 

 
 
 
 
 
จ ำนวน (number)  

จ านวนเป็นค าที่ไม่มีค าจ ากัดความ (ค าอนิยาม) จ านวนแสดงถึงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จ านวน                  
มีหลายชนิด  เช่น  จ านวนนับ  จ านวนเต็ม  เศษส่วน  ทศนิยม 
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จ ำนวนที่หำยไป หรือรูปที่หำยไป  

จ านวนที่หายไป หรือรูปที่หายไปเป็นจ านวน  หรือรูปที่เมื่อน ามาเติมส่วนที่ว่างในแบบรูป  แล้วท า
ให้ความสัมพันธ์ในแบบรูปนั้นไม่เปลี่ยนแปลง  

เช่น 1 3 5 7 9 ....... จ านวนที่หายไปคือ 11   ΔΔ ........  Δ รูปที่หายไปคือ  
ตัวไม่ทรำบค่ำ  
ตัวไม่ทราบค่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจ านวนที่ยังไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  ซึ่งตัวไม่ทราบค่า  จะอยู่
ส่วนใด 
ของประโยคสัญลักษณ์ก็ได้   ในระดับประถมศึกษา การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าอาจหาได้โดยใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ หรือการคูณและการหาร เช่น  

+ 333 = 999  18 × ก = 54       120 = A ÷ 9  789 -  
ตัวเลข (numeral)  
ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงจ านวน  
ตัวอย่าง   
 

 
เขียนตัวเลข แสดงจ านวนมังคุดได้หลายแบบ เช่น  
ตัวเลขไทย : ๗  
ตัวเลขฮินดูอารบิก : 7  
ตัวเลขโรมัน : VII  
ตัวเลขทั้งหมดแสดงจ านวนเดียวกัน แม้ว่าสัญลักษณ์ที่ใช้จะแตกต่างกัน  

ตำรำงทำงเดียว (one-way table)  
ตารางทางเดียวเป็นตารางที่มีการจ าแนกรายการตามหัวเรื่องเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น  เช่น 

จ านวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ าแนกตามชั้นปี  
จ านวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ าแนกตามชั้นป ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงสองทำง (two-way table)  

ตารางสองทางเป็นตารางที่มีการจ าแนกรายการตามหัวเรื่องสองลักษณะ   เช่น  จ านวนนักเรียน
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ าแนกตามชั้นปี  และเพศ  

ชั้น จ ำนวน(คน) 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

65 
70 
69 
62 
72 
60 

รวม 398 
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จ านวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ าแนกตามชั้นปี  และเพศ 

ชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชำย (คน) หญิง (คน) 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

38 
33 
32 
28 
32 
25 

27 
37 
37 
34 
40 
35 

65 
70 
69 
62 
72 
60 

รวม 188 210 398 
แถวล ำดับ (array)  

แถวล าดับเป็นการจัดเรียงจ านวน หรือสิ่งต่าง ๆ ในรูปแถวและสดมภ์ อาจใช้แถวล าดับเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับการคูณและการหาร เช่น 
 
 
 
 

การคูณ  การหาร  
2 × 5 = 10  
5 × 2 = 10 

10 ÷ 2 = 5  
10 ÷ 5 = 2 

ทศนิยมซ้ ำ  
ซ้ าเป็นจ านวนที่มีตัวเลข  หรือกลุ่มของตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมซ้ ากันไปเรื่อย  ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด  

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 • ไว้เหนือตัว
เลขทีซ่้ ากัน  เช่น  

0.3333… เขียนเป็น 0.3.  อ่านว่า  ศูนย์จุดสาม สามซ้ า  
0.41666... เขียนเป็น 0.416.  อ่านว่า  ศูนย์จุดสี่หนึ่งหก  หกซ้ า  

หรือเติม • ไว้เหนือกลุ่มตัวเลขที่ซ้ ากัน  ในต าแหน่งแรกและต าแหน่งสุดท้าย  เช่น  
23.02181818... เขียนเป็น 23.021.8. อ่านว่า  ยี่สิบสามจุดศูนย์สองหนึ่งแปด หนึ่งแปดซ้ า  
0.243243243… เขียนเป็น 0.2.43. อ่านว่า ศูนย์จุดสองสี่สาม  สองสี่สามซ้ า 

ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์  
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่ความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
กำรแก้ปัญหำ  
การแก้ปัญหา  เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน  และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นใน

ตนเอง  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย  รู้จักประยุกต์ และ
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ปรับเปลี่ยน  วิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม  รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหา มีนิสัย
กระตือรือร้น  ไม่ย่อท้อ  รวมถึงมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  
นอกจากนี้  การแก้ปัญหา  ยังเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ การส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล ควรใช้สถานการณ์  หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
กระตุ้น  ดึงดูดความสนใจ  ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์   ขั้นตอน/ กระบวนการ
แก้ปัญหา  และยุทธวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย  

กำรสื่อสำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์  
การสื่อสาร  เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล   ผ่านช่องทาง                   

การสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การสังเกต  และการแสดงท่าทาง  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  เป็นกระบวนการสื่อสารที่นอกจากน าเสนอผ่านช่องทาง                 

การสื่อสาร  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การสังเกตและการแสดงท่าทางตามปกติแล้ว                     
ยังเป็น การสื่อสารที่มีลักษณะพิเศษ  โดยมีการใช้สัญลักษณ์  ตัวแปร  ตาราง  กราฟ  สมการ  อสมการ 
ฟังก์ชัน  หรือแบบจ าลอง  เป็นต้น  มาช่วยในการสื่อความหมายด้วย  

การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  เป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์               
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ  แนวคิดทางคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการคิด                  
ของตน  ให้ผู้ อ่ืนรับรู้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   การที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย             
หรือการเขียน  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน   ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย  เข้าใจได้อย่างกว้างขวาง
ลึกซึ้งและจดจ าได้นานมากขึ้น 

กำรเชื่อมโยง  
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิด  วิเคราะห์  และความคิด                

ริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าความรู้  เนื้อหา  และหลักการทางคณิตศาสตร์  มาสร้างความสัมพันธ์  อย่างเป็น
เหตุเป็นผลระหว่างความรู้และทักษะและกระบวนการที่มีในเนื้อหาคณิตศาสตร์กับงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
น าไปสู่การแก้ปัญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อน  หรือสมบูรณ์ขึ้น  

การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  เป็นการน าความรู้และทักษะและกระบวนการต่าง ๆ 
ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล  ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีและกะทัดรัด
ขึ้น  ท าให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความหมายส าหรับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  

การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  ๆ เป็นการน าความรู้  ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ              
ทางคณิตศาสตร์  ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อหาและความรู้ของศาสตร์อ่ืน  ๆ  เช่น 
วิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์  พันธุกรรมศาสตร์  จิตวิทยา  และเศรษฐศาสตร์  เป็นต้น  ท าให้การเรียน
คณิตศาสตร์น่าสนใจ  มีความหมาย  และผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ 

การที่ผู้เรียนเห็นการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหา
ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  ๆ ท าให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซึ้งและมีความคงทนในการเรียนรู้  ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่า
คณิตศาสตร์มีคุณค่า  น่าสนใจ  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้  
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กำรให้เหตุผล  
การให้เหตุผล  เป็นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อความ  แนวคิด  สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ แจกแจง
ความสัมพันธ์  หรือการเชื่อมโยง  เพ่ือให้เกิดข้อเท็จจริง  หรือสถานการณ์ใหม่  

การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล   คิดอย่างเป็น
ระบบ  สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  สามารถคาดการณ์  วางแผน 
ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้เรียน 
จะน าไปใช้พัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิต  

กำรคิดสร้ำงสรรค์ 
การคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่อาศัยความรู้ พ้ืนฐาน   จินตนาการและวิจารณญาณ                   

ในการพัฒนา  หรือคิดค้นองค์ความรู้  หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง               
และสังคม  ความคิดสร้างสรรค์มีหลายระดับ  ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานที่สูงกว่าความคิดพ้ืน ๆ เพียงเล็กน้อย               
ไปจนกระทั่งเป็นความคิดที่อยู่ในระดับสูงมาก  

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย  มีกระบวนการคิด 
จินตนาการในการประยุกต์ที่จะน าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิด 
ไม่ถึง  หรือมองข้าม  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยกระตือรือร้น   ไม่ย่อท้อ  อยากรู้อยากเห็น  อยาก
ค้นคว้า  และทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
แบบรูป (pattern) 

แบบรูปเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะส าคัญร่วมกันของชุดของจ านวน  รูปเรขาคณิตหรืออ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
รูปเรขำคณิต (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)  
เลขโดดเป็นสัญลักษณ์พ้ืนฐานที่ใช้เขียนตัวเลขแสดงจ านวน  จ านวนที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นระบบ 

ฐานสิบ  ในการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนใด ๆ ในระบบฐานสิบ  ใช้เลขโดดสิบตัว  
เลขโดดที่ใช้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ได้แก่  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9  
เลขโดดที่ใช้เขียนตัวเลขไทย  ได้แก่  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9  
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สันตรง (straightedge)  

สันตรงเป็นเครื่องมือ  หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนเส้นในแนวตรง  เช่น  ใช้เขียนส่วนของเส้นตรง
และรังสี  ปกติบนสันตรงจะไม่มีขีดสเกลส าหรับการวัดระยะก ากับไว้  อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอน
อนุโลมให้ใช้ไม้บรรทัดแทนสันตรงได้โดยถือเสมือนว่าไม่มีขีดสเกลส าหรับการวัดระยะก ากับ  
หน่วยเดี่ยว (single unit) และหน่วยผสม (compound unit)  

การบอกปริมาณที่ได้จากการวัดอาจใช้หน่วยเดี่ยว  เช่น  ส้มหนัก 12 กิโลกรัม  หรือใช้หน่วยผสม 
เช่น  ปลาหนัก 1 กิโลกรัม 200 กรัม  
หน่วยมำตรฐำน (standard unit)  

หน่วยมาตรฐานเป็นหน่วยการวัดที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป   เช่น  กิโลเมตร  เมตร  เซนติเมตร               
เป็นหน่วยมาตรฐานของการวัดความยาว  กิโลกรัม  กรัม  มิลลิกรัมเป็นหน่วยมาตรฐานของการวัดน้ าหนัก  
อัตรำส่วน (ratio)  

เป็นความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกัน   หรือต่างกัน
ก็ได ้ อัตราส่วนของปริมาณ a ต่อ ปริมาณ b เขียนแทนด้วย a : b 
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ภำคผนวก  ข 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช 256๕ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
พุทธศักรำช 25๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ที่ ๗๐ / 256๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช  2565  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
พุทธศักรำช 2551  ปีกำรศึกษำ 2565 

 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ อาศัยอ านาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534  

กระทรวงศึกษาธิการ จึงออก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 9 ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเรียกว่า “คณะอนุกรรมการ
ระดับกลุ่มวิชา” จ านวน 9 คณะ เรียกชื่อคณะอนุกรรมการตามชื่อกลุ่มวิชาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือให้      การบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  ของสถานศึกษาเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในหลักสูตร
โรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1.  นางสาวสภุาพร  บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

    2.  นายชะเอม  แก้วมณี   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประกอบด้วย 
 1.1  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
 2.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
3. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 3.1  นางสาวพัชรา  ยอดชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
4. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
 4.1  นางสาวพัชรา  ยอดชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
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5. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  ประกอบด้วย 
 5.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
6. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
7. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ประกอบด้วย 
 7.1  นางณัฐฐาพร  มาแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
8.  คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
 8.1  นางณัฐฐาพร  มาแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 8.2  นางอนงค์  บัวศรี   กรรมการ 
9.  คณะกรรมกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 9.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 9.2  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  กรรมการ 
 9.3  นางณัฐาพร  มาแดง   กรรมการ 
 9.4  นางอนงค์  บัวศรี   กรรมการ 
 9.5  นางสาวจารุวรรณ  เหมาะวิหค กรรมการ  
10.  คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ปฐมวัย ประกอบด้วย 

 10.1 นางสาวจิราวรรณ  ชูชยั  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
1. ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชา ในสาระการ
เรียนรู้เรียนรู้พ้ืนฐาน และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. ด าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญที่สุดและ  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน  
3. พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม

และให้การสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากที่สุด  
4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด  
5. ก าหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และก ากับ ติดตามการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาที่ก าหนด  
      6. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
 7. ด าเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผล  
 8. นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน          
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

9. รวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมาและ 
วางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป  
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 10. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  – อาจารย์ และผลการ บริหาร
หลักสูตรของกลุ่มวิชาโดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน  วิชาการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้อง  
 11.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่
ก าหนดให้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา 
               

              สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
  

                 (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 นายชะเอม  แก้วมณี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ 
 นางสาวสุภาพร  บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

ผู้จัดท ำ 
 นางสาวสุภาพร  บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครู คศ.1 
 นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ครู คศ.1 
 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน ครู คศ.1 
 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1 
 นางอนงค์  บัวศรี   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 นางณัฐฐาพร  มาแดง  ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต 

พิมพ์และจัดท ำรูปเล่ม 
 นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ครู คศ.1 
 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครู คศ.1 
 นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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