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คํานํา 
 

 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 256๕ เล่มน้ี จัดทําขึ้น  
โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ รายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย ความนํา ตัวช้ีวัดช้ันปี ตารางวิเคราะห์
จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงสร้างเวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 256๕ น้ี มีรายละเอียดและ
เน้ือหาสาระสําคัญ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรดังกล่าวเร่ิมใช้ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ และใช้หลักสูตรกับนักเรียนทุกระดับช้ันในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
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ส่วนที่  ๑ 
ความนํา 

 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๖5 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักการที่สําคัญ ดังน้ี 
 ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 ๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  
และมีคุณภาพ 
 ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 
 ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนา มุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ และเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิต ทําให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสขุ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังน้ี 
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง 
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้  
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
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การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การทํางาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การทํางาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 
  ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓. มีวินัย    
  ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง   
  ๖. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 ๗. รักความเป็นไทย   
 ๘. มีจิตสาธารณะ 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย  
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ทําไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อความสําเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เน่ืองจาก 
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถ 
วิเคราะห์ ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยัง
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาด้วยคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐาน ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม กับนานาชาติ การศึกษา
คณิตศาสตร์จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและความรู้ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  
 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖0) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ฉบับน้ี จัดทําขึ้น โดยคํานึงถึง
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสําคัญ น่ันคือ การเตรียม
ผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้
เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งน้ีการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จน้ันจะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะ
ประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ันสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น ๓ สาระ ได้แก่  จํานวนและพีชคณิต  การวัดและ 
เรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น  
 ✧ จํานวนและพีชคณิต เรียนรู้เก่ียวกับ ระบบจํานวนจริง สมบัติเก่ียวกับจํานวนจริงอัตราส่วน 
ร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเก่ียวกับจํานวน การใช้จํานวนในชีวิตจริง แบบรูปความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบ้ีย และ
มูลค่า ของเงิน ลําดับและอนุกรม และการนําความรู้เก่ียวกับจํานวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ✧ การวัดและเรขาคณติ เรียนรู้เก่ียวกับความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ 
เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต และ
สมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทาง
เรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการนําความรู้เก่ียวกับการวัด และเรขาคณิตไป
ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ✧ สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เก่ียวกับการต้ังคําถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลการ
คํานวณค่าสถิติ การนําเสนอและแปลผลสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับ เบ้ืองต้น
ความน่าเป็น การใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณต่าง ๆ และช่วยในการ
ตัดสินใจ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ ๑ จํานวนและพีชคณิต  
  มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการ
ของจํานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช้  
  มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรมและ
นําไปใช้  
  มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่
กําหนดให้ 

 สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต  
  มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
และนําไปใช้  
  มาตรฐาน ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต  ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช้ 

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

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่น้ี เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็น และต้องการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปน้ี  
 ๑. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการทําความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์  วางแผนแก้ปัญหา 
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง  
 ๒. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณติศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูปภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารสื่อความหมาย สรุปผลและนําเสนอได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน  
 ๓. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้
คณิตศาสตร์เน้ือหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อ่ืน ๆ และนําไปใช้ในชีวิตจริง  
 ๔. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้ง
เพ่ือนําไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ  
 ๕. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ 

คุณภาพผู้เรียน  
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   
 ✧ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีความรู้สึก 
เชิงจํานวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร และนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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 ✧ มีความรู้สึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน ๑ มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนที่ตัว
ส่วนเท่ากัน และนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ✧ คาดคะเนและวัดความยาว นํ้าหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่เหมาะสม 
บอกเวลา บอกจํานวนเงิน และนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ✧ จําแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิต ที่มีแกน
สมมาตรและจานวนแกนสมมาตร และนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ✧ อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียวและนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
 ✧ อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง อัตราส่วน 
และร้อยละ มีความรู้สึกเชิงจํานวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมวลผลลัพธ์ และนําไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ✧ อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปเรขาคณิต 
สร้างรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และนําไปใช้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 ✧ นําเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง 
และกราฟเส้นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจํานวนจริง ความสัมพันธ์ของจํานวนจริงสมบัติของ จํานวนจริง 
และใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเลขยกกําลังที่มีเลขช้ีกําลังเป็นจํานวนเต็มและใช้ความรู้ ความ
เข้าใจน้ีในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
 ๔. มีความเข้าใจเก่ียวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและใช้
ความรู้ความเข้าใจน้ีในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
 ๕. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชันกําลังสอง และใช้
ความรู้ความเข้าใจน้ีในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
 ๖. มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้ง โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนํา
ความรู้เก่ียวกับการสร้างน้ีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 ๗.  มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 ๘.  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ 
ทรงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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 ๙.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ         
รูปสามเหลี่ยมคล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และนําความรู้ความเข้าใจน้ีไปใช้ในการแก้ปัญหา    
ในชีวิตจริง 
 ๑๐. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตและนําความรู้ความเข้าใจน้ีไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติและนําความรู้ความเข้าใจน้ีไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 ๑๒. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมและนําความรู้ความเข้าใจน้ีไปใช้ใน 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 ๑๓. มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการนําเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง และ
ใช้ความรู้ความเข้าใจน้ี รวมทั้งนําสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ๑๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความน่าจะเป็นและใช้ในชีวิตจริง 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ในการสื่อสาร และสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ 
 ๒. เข้าใจและใช้หลักการนับเบ้ืองต้น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหาและนํา
ความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
 ๓. นําความรู้เก่ียวกับเลขยกกําลัง ฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรม ไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งปัญหา
เก่ียวกับดอกเบ้ียและมูลค่าของเงิน 
 ๔. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

ตัวช้ีวัดช้ันปี 
ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
สาระที่ ๑ จํานวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการของ 
                      จํานวนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 
ป.๑  

๑. บอกจํานวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตาม
จํานวนที่กําหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย  แสดงจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
๒. เปรียบเทียบจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  
โดยใช้เครื่องหมาย    = ≠ > < 
๓. เรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐  
ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ จํานวน 

จํานวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ 
- การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ 
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดงจํานวน 
- ก า ร แ สด ง จํ า น วน นั บ ไ ม่ เ กิ น  ๒๐  ใ น รู ป
ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อย - ส่วนรวม 
(part - whole relationship) 
- การบอกอันดับที่ 
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบจํานวนและการใช้เครื่องหมาย = 
≠ > < 
- การเรียงลําดับจํานวน 

 
๔. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
๕. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
และโจทย์ปัญหาการลบของจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐ 

การบวก การลบ จํานวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ 
- ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของ
การบวกและการลบ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ 
และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคําตอบ 

ป.๒  
๑. บอกจํานวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตาม
จํานวนที่กําหนด อ่าน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
และ ๐ 
๒. เปรียบเทียบจํานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
โดยใช้เครื่องหมาย    = ≠ > < 
๓. เรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐และ ๐ ต้ังแต่ 
๓ ถึง ๕ จํานวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ

จํานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
- การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ 
- การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวน 
- จํานวนคู่ จํานวนคี่ 
- การบอกอันดับที่ 
- หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน



๘ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
 
๔. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจํานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
๕. หาค่าขงตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง
การคูณของจํานวน ๑ หลักกับจํานวนไม่เกิน ๒ หลัก 
๖. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหารที่ตัวต้ังไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 
โดยที่ผลหารมี ๑ หลัก ทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว 
๗. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวน
นับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
๘. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน 
ของจํานวนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐

การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับไม่
เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
- การบวกและการลบ 
- ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร 
การหาผล คูณ  การหาผลหารและ เศษและ
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมทั้งหาคําตอบ 

ป.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ 

จํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจํานวน 
- หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียน
ตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน

 
๓. บอก อ่านและเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณ 
สิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่กําหนด 
๔. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่เศษ
น้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน 

เศษส่วน 
- เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษส่วน 

 
๕. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวก และประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๖. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณของจํานวน ๑ หลักกับจํานวนไม่เกิน ๔ 
หลัก และจํานวน ๒ หลัก กับจํานวน ๒ หลัก 
๗. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหารที่ตัวต้ังไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 
๘. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวน
นับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๙. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐

การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การบวกและการลบ 
- การคูณ การหารยาวและการหารสั้น 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา
พร้อมทั้งหาคําตอบ 



๙ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๓  

๑๐. หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากัน 
๑๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และ
โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

การบวก การลบ เศษส่วน 
- การบวกและการลบเศษส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา 
การลบเศษส่วน 

ป.๔  
๑. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  
และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ 

จํานวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจํานวน 
- หลัก ค่าประจําหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูป
กระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน 
-  ค่ า ป ร ะ ม าณขอ ง จํ า น วน นั บ แล ะก า ร ใ ช้
เครื่องหมาย ≈

 
๓. บอก อ่านและเขียนเศษส่วนจํานวนคละแสดง
ปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน
จํานวนคละที่กําหนด 
๔. เปรียบเทียบเรียงลําดับเศษส่วนและจํานวนคละที่
ตัวส่วนตัวหน่ึงเป็นพหุคูณของตัวอีกหน่ึง 

เศษส่วน 
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน 
- จํานวนคละ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนคละและเศษเกิน 
- เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างตํ่า และเศษส่วน
ที่เท่ากับจํานวนนับ 
- การเปรียบเทียบ เรียงลําดับเศษส่วนและจํานวน
คละ

ป.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕. อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่งแสดง
ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตาม
ทศนิยมที่กําหนด 
๖. เปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตําแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทศนิยม 
- การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง
ตามปริมาณที่กําหนด 
- หลักค่าประจําหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
ของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยม 
ในรูปกระจาย 
- ทศนิยมที่เท่ากัน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยม 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
๗. ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ 
การหารจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล 
๘. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ
ของจํานวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๙. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณของจํานวนหลายหลัก ๒ จํานวนที่มี 
ผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดง 
การหารที่ตัวต้ังไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก 
๑๐. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ของจํานวนนับ และ ๐ 
๑๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจํานวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๑๒. สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจํานวนนับ 
และ ๐ พร้อมทั้งหาคําตอบ 

การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ  
การคูณ การหาร 
- การบวกและการลบ 
- การคูณและการหาร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมทั้งหาคําตอบ 

ป.๔   
๑๓. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจํานวนคละ 
ที่ตัวส่วนตัวหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตัวหน่ึง 
๑๔. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจํานวนคละ 
ที่ตัวส่วนตัวหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตัวหน่ึง 

การบวก การลบ เศษส่วน 
- การบวกและการลบเศษส่วน และจํานวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา 
การลบเศษส่วนและจํานวนคละ 

 
๑๕. หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง
๑๖. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง

การบวก การลบทศนิยม 
- การบวก การลบทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม 
ไม่เกิน ๒ ขั้นตอน

ป.๕  
๑. เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเปนตัวประกอบของ ๑๐ 
หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม 

ทศนิยม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่งที่เป็น
จํานวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตําแหน่ง และ ๒ ตําแหน่ง 
การใช้เครื่องหมาย ≈ 

 
๒ .  แสดงวิ ธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 
 

จํานวนนับและ ๐ การบวก การลบ การคูณ  
และการหาร 
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 
 



๑๑ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๕  

๓. หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจํานวนคละ 
๔. หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจํานวนคละ 
๕. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วน 
- การเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคละ 
- การบวก การลบของเศษส่วนและจํานวนคละ 
- การคูณ การหารของเศษส่วนและจํานวนคละ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน 
และจํานวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจํานวนคละ

๖. หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 
๓ ตําแหน่ง 
๗. หาผลหารที่ตังต้ังเป็นจํานวนนับ หรือทศนิยม 
ไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง และตัวหารเป็นจํานวนนับ 
ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง 
๘. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน

การคูณ การหารทศนิยม 
- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ  
การคูณ การหารทศนิยม 
- การคูณทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับทศนิยม 

 
๙. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 
๒ ขั้นตอน 

ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 
- การอ่านและการเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

ป.๖  
๑. เปรียบเทียบ เรียงลําดับเศษส่วนและจํานวนคละ
จากสถานการณ์ต่าง ๆ 

เศษส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษส่วน 
และจํานวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 

 
๒. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ 
ปริมาณจากข้อความ หรือสถานการณ์โดยที่ปริมาณ
แต่ละปริมาณเป็นจํานวนนับ 
๓. หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กําหนดให้ 

อัตราส่วน 
- อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน และมาตราส่วน 

 
๔. หา ห.ร.ม. ของจํานวนนับไม่เกิน ๓ จํานวน 
๕. หา ค.ร.น. ของจํานวนนับไม่เกิน ๓ จํานวน 
๖. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้
เก่ียวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

จํานวนนับ และ ๐ 
- ตัวประกอบ จํานวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะ 
และการแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

 
๗. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วนและจํานวนคละ 
๘. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จํานวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน 

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
- การบวก การลบเศษส่วนและจํานวนคละ โดยใช้
ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน 
และจํานวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจํานวนคละ



๑๒ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๖  

๙. หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็น
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง 
๑๐. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับทศนิยม (รวมการแลก
เงินต่างประเทศ)

 
๑๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
๑๒. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒-๓ 
ขั้นตอน 

อัตราส่วนและร้อยละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 
สาระที่ ๑ จํานวนและพีชคณติ 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรม และนําไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๑  

๑. ระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูปของจํานวน 
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และ ทีละ ๑๐ และระบุ
รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ําของรูปเรขาคณิตและรูป 
อ่ืน ๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ํามี ๒ รูป 

แบบรูป 
- แบบรูปของจํานวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ ๑ 
และทีละ ๑๐ 
- แบบรูปซ้ําของจํานวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ 

ป.๒  
 

- 

แบบรูป 
- แบบรูปของจํานวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ ๒  
ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐ 
- แบบรูปซ้ํา 

ป.๓  
๑. ระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูปของจํานวน 
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน 

แบบรูป 
- แบบรูปของจํานวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละเท่าๆ 
กัน

ป.๔  แบบรูป 
- แบบรูปของจํานวนที่เกิดจากการคูณ การหาร 
ด้วยจํานวนเดียวกัน

ป.๕ - - 
ป.๖  

๑. แสดงวิธีคิดและหาคําตอบของปัญหาเก่ียวกับ
แบบรูป 

แบบรูป 
- การแก้ปัญหาเก่ียวกับแบบรูป 

 
 
 
 



๑๓ 
 

 

สาระที่ ๑ จํานวนและพีชคณติ 
มาตรฐาน ค ๑.๓  ใชน้พิจน์สมการ อสมการ และเมทรกิซ์ อธบิายความสัมพนัธ์ หรอืช่วยแกป้ญัหาที่   
                      กําหนดให ้
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 

 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณติ 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพืน้ฐานเกี่ยวกบัการวดั วัดและคาดคะเนขนาดของสิง่ทีต่้องการวัด และนําไปใช ้
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๑  

๑. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็น
เมตร 

ความยาว 
-  การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ ไม่ ใ ช่หน่วย
มาตรฐาน 
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็น
เมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเก่ียวกับความ
ยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 

 
๒. วัดและเปรียบเทียบนํ้าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 

น้ําหนัก 
- การวัดนํ้าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
- การวัดนํ้าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
- การเปรียบเทียบนํ้าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เก่ียวกับ
นํ้าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 

ป.๒  
๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา
ที่มีหน่วยเด่ียวเป็นหน่วยเดียวกัน 

เวลา 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง ๕ นาที ) 
- การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็นนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมงเป็นนาที 
- การอ่านปฏิทิน 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา 

 ความยาว 
 
 



๑๔ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
๒ . วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและ
เซนติเมตร 
๓. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบเ ก่ียวกับความยาวที่ มีห น่วยเ ป็นเมตรและ
เซนติเมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
- การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างเมตรกับเซนตริเมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวที่มีหน่วย
เป็นเมตรและเซนติเมตร 

ป.๒  
๔. วัดและเปรียบเทียบนํ้าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด 
๕. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ เก่ียวกับนํ้าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด 

น้ําหนัก 
- การวัดนํ้าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม 
และขีด 
- การคาดคะเนนํ้าหนักเป็นกิโลกรัม 
- การเปรียบเทียบนํ้าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับนํ้าหนักที่มีหน่วย 
เป็นกิโลกรัมแกลกรัม กิโลกรัมและขีด 

 
๖. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน 
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ 
ถ้วยตวง ลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา 
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรและความจุที่
มีหน่วยเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร

ป.๓  
๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเงิน 

เงิน 
- การบอกจํานวนเงินและเขียนแสดงจํานวนเงิน
แบบใช้จุด 
- การเปรียบเทียบจํานวนเงินและการแลกเงิน 
- การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ – รายจ่าย 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับเงิน 

 
๒. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา
และระยะเวลา 

เวลา 
- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  
- การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค ( . ) หรือ
ทวิภาค ( : ) และการอ่าน 
- การบอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมงและนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างช่ัวโมงกับนาที 



๑๕ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
- การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลาและระยะเวลา

ป.๓  
๓. เลือกใช้เคร่ืองวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและ
บอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตร 
มิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร 
๔. คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
๕. เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับ
มิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
๖. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความ
ยาว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร
และเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร
และเซนติเมตร  กิโลเมตรและเมตร 
- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 
-  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็น
เซนติเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยความยาว 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาว 

 

๗. เลือกใช้เครื่องช่ังที่เหมาะสม วัดและบอกนํ้าหนัก
เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม 
๘. คาดคะเนนํ้าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
๙. เปรียบเทียบนํ้าหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม  
เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
๑๐. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
นํ้าหนัก ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ
กิโลกรัม 

น้ําหนัก 
- การเลือกเครื่องช่ังที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนนํ้าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
- การเปรียบเทียบนํ้าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม  เมตริกตันกับกิโลกรัม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับนํ้าหนัก  

 
๑๑. เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม วัด 
และเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตร 
และมิลลิลิตร 
๑๒. คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
๑๓. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
- การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนชา 
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรและความจุที่
มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 

ป.๔  
๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา 

เวลา 
- การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ช่ัวโมง วัน 
สัปดาห์ เดือน ปี 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยเวลา 
- การอ่านตารางเวลา 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา 



๑๖ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๔  

๒. วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
การวัดและสร้างมุม 
- การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
- การสร้างมุมเมื่อกําหนดขนาดของมุม 

 
๓. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 
และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ป.๕  
๑. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความ
ยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 

ความยาว 
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตร
กับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตร 
กับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวโดยใช้
ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม

 
๒ . แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
นํ้าหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 

น้ําหนัก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนํ้าหนัก   
กิโลกรัมกับกรัม  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับนํ้าหนัก  โดยใช้
ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม

 
๓ . แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรของทรงสีเหลี่ยมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของทรงสีเหลี่ยมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตร ลิตร  
ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศ์เมตร 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรง
สี่ เหลี่ ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
๔. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปและรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปและรูปสี่เหลี่ยม 
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

ป.๖ 
 

๑ . แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรง
สีเหลี่ยมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 



๑๗ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 

 
๒. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
๓. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม 
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปของพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 
และพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 
และพ้ืนที่ของวงกลม

 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิตความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
                        เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 
ป.๑  

๑. จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และ 
กรวย 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
-  ลักษณะของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย 
- ลักษณะของรูปสามเลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
และวงรี 

ป.๒  
๑. จําแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและ
วงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี 
และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบ 
ของรูป

ป.๓  
๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและ
จํานวนแกนสมมาตร 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- รูปแกนสมมาตร 
  

ป.๔  
๑. จําแนกชนิดของมุม บอกช่ือมุม ส่วนประกอบของ
มุม และเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม 
 
 
 

รูปเรขาคณิต 
- ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
- มุม 
   ส่วนประกอบของมุม 
  การเรียกช่ือมุม



๑๘ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
 
๒. สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกําหนดความยาวของ
ด้าน 

   สัญลักษณ์แสดงมุม 
   ชนิดของมุม 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ป.๕  
๑. สร้างเส้นตรง หรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับ
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ 

รูปเรขาคณิต 
- เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการต้ังฉาก 
- การสร้างเส้นขนาน 
- มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดขว้าง (Transversal) 

 
๒. จําแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
๓. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อกําหนดความยาว
ของด้านและขนาดของมุม หรือเมื่อกําหนดความยาว
ของเส้นทแยงมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม 
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยม  

 
๔. บอกลักษณะของปรึซึม 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม 

ป.๖  
๑. จําแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติ 
ของรูป 
๒. สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาวของด้าน
และขนาดของมุม

รูปเรขาคณิตสองมิติ  
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
- การสร้างรูปสามเหลี่ยม 
- ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 
- การสร้างวงกลม

 
๓. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ 
๔. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่
และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 

 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณติ 
มาตรฐาน ค ๒.๓  เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนําไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 

 
 



๑๙ 
 

 

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณติ 
 มาตรฐาน ค ๒.๔  เข้าใจเวกเตอร์ การดําเนินการของเวกเตอร์ และนําไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 

 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน 
ป.๑  

๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของ
โจทย์ปัญหา เมื่อกําหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย 
 

การนําเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  
  

ป.๒  
๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของ
โจทย์ปัญหาเมื่อกําหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย ๕ 
หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย 

การนําเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยม   

ป.๓  
๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา 
๒. เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจํานวนนับ 
และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคําตอบ
ของโจทย์ปัญหา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและจําแนกข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ  
(one-way table) 

ป.๔  
๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการ
หาคําตอบของโจทย์ปัญหา 
 

การนําเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการ
ย่นระยะ) 
- การอ่านตารางสองทาง (two-way table)  
- อ่านและเขียนแผนภูมิเก่ียวกับข้อมูลบุคลากรใน
โรงเรียน 
- อ่านและเขียนเก่ียวกับสถิติเก่ียวกับรายได้ใน
ครัวเรือน 



๒๐ 
 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๕  

๑. ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหําตอบของโจทย์
ปัญหา 
๒. เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลเป็นจํานวนนับ 

การนําเสนอข้อมูล 
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 
- การอ่านกราฟเส้น 
- อ่านและเขียนแผนภูมิและกราฟเส้นเก่ียวกับ
ข้อมูลบุคลากร/ทรัพยากรในชุมชน 

ป.๖  
๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคําตอบ
ของโจทย์ปัญหา 

การนําเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
- ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพ
ประชากร และข้อมูลทางเศรษฐกิจในชุมชน

 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนําไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 

 
สาระที่ ๔  แคลคูลัส 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของ 
                      ฟังก์ชัน และนําไปใช้ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ทอ้งถ่ิน
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 

 
 
 



 
 

 

๒๑

ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชีว้ัด และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู ้
1 จํานวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 1. บอกจํานวนสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ 

ตามจํานวนที่กําหนด 1 ถึง 10 และ 0  
2. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทย  แสดงจํานวนนับ 1 ถึง 10 และ 0  
3. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ 1 
ถึง 10 และ 0 

ค ๑.๑ ป.๑/๑ บอกจํานวนของสิ่งต่าง ๆ 
แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจํานวนที่กําหนด อ่าน
และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
แสดงจํานวนนับ ไม่เกิน 100 และ 0  
ค ๑.๑ ป.๑/๒  เปรียบเทียบจํานวนนับไม่
เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ 
> <   
ค ๑.๑ ป.๑/๓  เรียงลําาดับจํานวนนับไม่
เกิน 100 และ 0  ตั้งแต่ 3 ถงึ 5 จํานวน 

• การนับทีละ 1 และทีละ 10 
• การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิกตัวเลขไทยแสดงจํานวน  
• การแสดงจํานวนนับไม่เกิน 20  ในรูป
ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบ 
ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part -Whole 
Relationship)  
• การเปรียบเทยีบจํานวนและการใช้ 
เครื่องหมาย  = ≠ > <  
• การเรียงลําดับจํานวน

2 การบวกจํานวนสองจํานวนที่
ผลบวก ไม่เกิน 10 

1. หาผลบวกในประโยคสัญลกัษณ์ การบวก
ของจํานวนนับ ไม่เกิน 10 และ 0  
2. แสดงวิธีหาคําาตอบของโจทย์ปัญหา การ
บวกของจํานวนนับไม่เกิน 10 และ 0 

ค ๑.๑ ป.๑/๔  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยค สัญลักษณ์แสดงการบวกและ 
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ ของ
จํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0  
ค ๑.๑ ป.๑/๕  แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการ
ลบ ของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0

• ความหมายของการบวก  ความหมาย
ของการลบ  การหาผลบวก การหา  
ผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวก 
และการลบ    
• การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ 
ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ 
ปัญหา พร้อมทัง้หาคําาตอบ

3 การลบจํานวนสองจํานวนที่ตัว
ตั้งไม่เกิน 10 

1.  หาผลลบในประโยคสัญลักษณ์ 
การลบของจํานวนนับไม่เกิน 10 และ 0 
 
 

ค ๑.๑ ป.๑/๔   หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและ 
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ 
ของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0 

• ความหมายของการบวก ความหมาย 
ของการลบ การหาผลบวก การหา 
ผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวก 
และการลบ 



 
 

 

๒๒

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
2.  ใช้ความสมัพันธ์ของการบวกและ 
การลบ ช่วยในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่า 
ในประโยคสัญลักษณ ์
การบวกและประโยคสัญลักษณ์ 
การลบของจํานวนนับไม่เกิน 10 และ 0 
3.  แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา 
การลบของจํานวนนับไม่เกิน 10 
และ 0

ค ๑.๑ ป.๑/๕  แสดงวิธีหาคําาตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการ
ลบของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0 

• การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ 
ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ 
ปัญหา พร้อมทัง้หาคําตอบ 

4 จํานวนนับ 11 ถึง 20 1.  บอกจํานวนของสิ่งต่าง ๆ และแสดง 
สิ่งต่าง ตามจํานวนที่กําาหนด 11 ถึง 20 
2.  อ่านและเขยีนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ 11 
ถึง 20 
3.  เปรียบเทียบและเรียงลําาดับจํานวน 
นับ 11 ถึง 20 

ค ๑.๑ ป.๑/๑  บอกจํานวนของสิ่งต่าง ๆ 
แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจํานวนที่กําหนด อ่าน
และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
แสดงจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0 
ค ๑.๑ ป.๑/๒  เปรียบเทียบจํานวนนับไม่
เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ 
> < 
ค ๑.๑ ป.๑/๓ เรียงลําาดับจํานวนนับไม่
เกิน 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จํานวน 

• การนับทีละ 1 และทีละ 10 
• การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิก 
• ตัวเลขไทยแสดงจํานวน 
• การแสดงจํานวนนับไม่เกิน 20 
ในรูปความสัมพันธ์ของจํานวน 
แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part - Whole 
Relationship) 
• การบอกอันดับที่ 
• หลัก ค่าของเลขโดดใแต่ละหลัก  
และการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูป
กระจาย 
• การเปรียบเทยีบจํานวน 
และการใช้เครือ่งหมาย = ≠ > < 
• การเรียงลําดับจํานวน 



 
 

 

๒๓

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
5 การบวก การลบจํานวนนับไม่

เกิน 20 
1.  หาผลบวกในประโยคสัญลกัษณ์ 
การบวกของจํานวนนับไม่เกิน 20 และ 0 
2.  หาผลลบในประโยคสัญลักษณ์ 
การลบของจํานวนนับไม่เกิน 20 และ 0 
3.  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน 
ประโยคสัญลักษณ์การบวก 
และประโยคสญัลักษณ์การลบของ 
จํานวนนับไม่เกิน 20 และ 0 
4.  แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา 
การบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 
ของจํานวนนับไม่เกิน 20 และ 0 
 

ค ๑.๑ ป.๑/๔  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและ 
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ 
ของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0 
ค ๑.๑ ป.๑/๕   แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการ
ลบของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0 

• ความหมายของการบวก ความหมาย 
ของการลบ การหาผลบวก การหา 
ผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวก 
และการลบ 
• การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ 
ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ 
ปัญหา พร้อมทัง้หาคําตอบ 

6 แผนภูมิรูปภาพ 1. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพเมื่อกําหนด
รูป 1 รูป แทน 1 หน่วย 
2. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพใน 
การหาคําตอบของโจทย์ปัญหา 
เมื่อกําหนดรูป 1 รูป แทน 1 หน่วย 

ค ๓.๑ ป.๑/๑  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา 
เมื่อกําหนดรูป 1 รูปแทน 1 หน่วย 

• การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

7 การวัดน้ําหนัก 1.  บอกได้ว่าสิ่งใด หนักกว่า เบากว่า 
หนักเท่ากัน หนักที่สุด เบาทีสุ่ด 
2.  ชั่งและบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัม 
เป็นขีด 

ค ๒.๑ ป.๑/๒  วัดและเปรียบเทียบน้ําหนัก 
เป็นกิโลกรัม เป็นขีด 

• การวัดน้ําหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่ 
หน่วยมาตรฐาน 
• การวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
• การเปรียบเทยีบน้ําหนักเป็นกิโลกรัม 
เป็นขีด



 
 

 

๒๔

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
3.  เปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกรัม 
เป็นขีด 
4.  แก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ 
ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ําหนัก 

• การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
เกี่ยวกับน้ําหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
เป็นขีด 

8 การบอกตําแหน่งและอันดับที่ 1.  อธิบายตําแหน่งของสิ่งต่าง ๆ 
โดยใช้คําที่ใช้ในการบอกตําแหน่ง 
2.  แสดงตําแหน่งของสิ่งต่าง ๆ 
ตามอันดับที่ที่กําหนด 
3.  นําความรู้เรื่องอันดับไปใช้ 
 

 • การบอกอันดับที่ 

9 รูปเรขาคณิต 1.  จําแนกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 
2.  จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
วงกลม และวงรี 
3.  บอกลักษณะรูปสามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 
4.  เขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูป 
5.  บอกรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ํา 
ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ 
6.  สร้างแบบรปูของรูปเรขาคณิต 

ค ๒.๒ ป.๑/๑  จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 
ค ๑.๒ ป.๑/๑  ระบุจํานวนที่หายไปในแบบ
รูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 
และทีละ 10 และระบุรูปที่หายไป 
ในแบบรูปซ้ําของรูปเรขาคณิตและ 
รูปอื่น ๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ํามี 2 รูป 

• แบบรูปซ้ําของจํานวน รูปเรขาคณิต 
และรูปอื่น ๆ 
• ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
• ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 



 
 

 

๒๕

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
10 จํานวนนับ 21 ถึง 100 1.  บอกจํานวนของสิ่งต่าง ๆ และแสดง 

สิ่งต่าง ๆ ตามจํานวนที่กําหนด 21 ถึง 100 
2.  อ่านและเขยีนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ 21 
ถึง 100 
3.  เปรียบเทียบและเรียงลําาดับจํานวนนับ 
21 ถึง 100 
4.  บอกจํานวนที่หายไปในแบบรูป 
ของจํานวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง 
ทีละ 1 และทีละ 10 

ค ๑.๑ ป.๑/๑  บอกจํานวนของสิ่งต่าง ๆ 
แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจํานวนที่กําหนด 
อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดงจํานวนนับไม่เกิน 
100 และ 0 
ค ๑.๑ ป.๑/๒  เปรียบเทียบจํานวนนับไม่
เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ 
> < 
ค ๑.๑ ป.๑/๓  เรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน 
100และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จาํนวน 

•การนับทีละ 1 และทลีะ 10 
•การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดู 
อารบิก ตัวเลขไทยแสดงจํานวน 
•การแสดงจํานวนนับไม่เกิน 20 
ในรูปความสัมพันธ์ของจํานวนแบบ
ส่วนย่อย -ส่วนรวม 
(Part - Whole Relationship) 
• การบอกอันดับที่ 
• หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
และการเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
ในรูปกระจาย 
• การเปรียบเทยีบจํานวนและการใช้ 
เครื่องหมาย = ≠ > < 
• การเรียงลําดับจํานวน

11 การวัดความยาว 1.  เปรียบเทียบความยาวระหว่างสิ่งของโดย
ใช้คําาว่า ยาวกว่า สั้นกว่า สูงกว่า เตี้ยกว่า 
เท่ากัน ยาวที่สดุ สั้นที่สุด สูงทีสุ่ด เตี้ยที่สุด 
2.  วัดและเปรยีบเทียบความยาว 
ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 

ค ๒.๑ ป.๑/๑    วัดและเปรียบเทียบความ
ยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 

• การวัดความยาวโดยใช้หน่วย 
ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
• การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร 
เป็นเมตร 
• การเปรียบเทยีบความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร 
• การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร 



 
 

 

๒๖

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 1.  หาผลบวกจํานวนสองหลักกับ 

จํานวนหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 
2.  หาผลบวกจํานวนสองหลักกับ 
จํานวนสองหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 

ค ๑.๑ ป.๑/๔  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและ 
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ 
ของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0 
ค ๑.๑ ป.๑/๕  แสดงวิธีหาคําาตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการ
ลบของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0

• ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ การหาผลบวก 
การหาผลลบ และความสัมพันธ์ 
ของการบวกและการลบ 
• การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ 
ปัญหาการลบและการสร้างโจทย์ 
ปัญหา พร้อมทัง้หาคําตอบ

13 การลบจํานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 
100 

1.  หาผลลบจํานวนสองหลัก 
กับจํานวนหนึ่งหลักที่ตัวตั้ง 
มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 100 
2.  หาผลลบจํานวนสองหลัก 
กับจํานวนสองหลักที่ตัวตั้ง 
มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 100 
3.  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค 
สัญลักษณ์การบวก และประโยคสัญลักษณ์
การลบ

ค ๑.๑ ป.๑/๔  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและ 
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ 
ของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0 
ค ๑.๑ ป.๑/๕  แสดงวิธีหาคําาตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการ
ลบของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0 

• ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ การหาผลบวก 
การหาผลลบ และความสัมพันธ์ 
ของการบวกและการลบ 
• การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
โจทย์ปัญหาการลบและการสรา้ง 
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบ 

14 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์
ปัญหาการลบ 

1.  แสดงวิธีหาคําาตอบของโจทย์ปัญหา 
การบวกของจํานวนนับที่ผลบวก 
ไม่เกิน 100 
2.  แสดงวิธีหาคําาตอบของโจทย์ปัญหา 
การลบของจํานวนนับที่ตัวตั้ง 
ไม่เกิน 100 

ค ๑.๑ ป.๑/๔  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและ 
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ 
ของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0 
ค ๑.๑ ป.๑/๕  แสดงวิธีหาคําาตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา 
การลบของจํานวนนับไม่เกิน 100 และ 0

• ความหมายของการบวก ความหมาย 
ของการลบ การหาผลบวก การหา 
ผลลบ และความสัมพันธ์ของการบวก 
และการลบ 
• การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์
ปัญหาการลบและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมทั้งหาคําตอบ 



 
 

 

๒๗

ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชีว้ัด และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
1 จํานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และ

ศูนย์ 
๑. บอกจํานวนของสิ่งต่าง ๆ และ แสดงสิ่ง
ต่าง ๆ ตามจํานวน ที่กําหนดไม่เกิน 
๑,๐๐๐  
๒. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือแสดง จํานวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐  
๓. เปรียบเทียบและเรียงลําดับ จํานวนนับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐  และ ๐  
๔. บอกจํานวนที่หายไปในแบบรูป ของ
จํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงทลีะ ๒  ทีละ ๕  
และ ทลีะ ๑๐๐ 

ค 1.1 ป.2/1 บอกจํานวนของสิ่งต่าง ๆ 
แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจํานวนที่กําหนด อ่าน
และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือแสดง จํานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐  
และ ๐  
ค 1.1 ป.2/2 เปรียบเทียบจํานวนนับไม่
เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้ เครื่องหมาย   
=  ≠  >  <  
ค 1.1 ป.2/3 เรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จํานวนจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 

• การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และ
ทีละ ๑๐๐  
• การอ่านและการเขียนตัวเลข 
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ ตัวหนังสือ
แสดงจํานวน  
• จํานวนคู่ จํานวนคี่  
• หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และ
การเขียนตัวเลขแสดงจํานวน ในรูป
กระจาย  
• การเปรียบเทยีบและเรียงลําดับ
จํานวน 
• แบบรูปของจาํนวนที่เพิ่มขึ้นหรือ 
ลดลงทีละ ๒  ทีละ ๕ และ ทลีะ ๑๐๐ 

2 การบวกและการลบจํานวนนับไม่
เกิน 1,000 

๑. หาผลบวกในประโยคสัญลกัษณ์ แสดง
การบวกของจํานวนนับ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
๒. หาผลลบในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
การลบของจํานวนนับ ไม่เกิน ๑,๐๐๐  
๓. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยค
สัญลักษณ์แสดง การบวกและประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการลบของจํานวนนับ   
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ 

ค 1.1 ป.2/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน 
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการ บวกและ
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการลบของ
จํานวนนับ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ 0 

• การบวกและการลบ  
• การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์
ปัญหา พร้อมทัง้หาคําตอบ 



 
 

 

๒๘

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
๔. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ ปัญหาการ
บวก และโจทย์ ปัญหาการลบ  
๕. สร้างโจทย์ปัญหาการบวก และ โจทย์
ปัญหาการลบ

3 การวัดความยาว ๑. วัดและบอกความยาวเป็นเมตร และ
เซนติเมตร  
๒. คาดคะเนความยาวเป็นเมตร  
๓. เปรียบเทียบความยาวโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเมตร และเซนติเมตร  
๔. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวที่มี หน่วยเป็นเมตรและ
เซนติเมตร

ค 2.1 ป.2/2 วัดและเปรียบเทียบความ
ยาว เป็นเมตรและเซนติเมตร  
ค 2.1 ป.2/3 แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ 
ความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร และ
เซนติเมตร  
 

• การวัดความยาวเป็นเมตรและ 
เซนติเมตร  
• การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร  
• การเปรียบเทยีบความยาวโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับ 
เซนติเมตร  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาว
ที่มีหน่วยเป็นเมตร และเซนติเมตร 

4 การวัดน้ําหนัก ๑. วัดและบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัม และ
กรัม กิโลกรมัและขีด  
๒. เปรียบเทียบน้ําหนักโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัม กับกรัม 
กิโลกรัมกับขีด  
๓. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ ปัญหา
เกี่ยวกับน้ําหนักที่มีหน่วย เป็นกิโลกรัมและ
กรัม กิโลกรมั และขีด 

ค 2.1 ป.2/4วัดและเปรียบเทียบน้ําหนัก 
เป็นกิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัม และขีด  
ค 2.1 ป.2/5  แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ 
น้ําหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และกรมั 
กิโลกรัมและขดี 

• การวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัม และกรัม 
กิโลกรัมและขดี  
• การคาดคะเนน้ําหนักเป็น กิโลกรัม  
• การเปรียบเทยีบน้ําหนักโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัม กับกรัม  
กิโลกรัมกับขีด  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ น้ําหนักที่
มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และกรมั กิโลกรัม
และขีด



 
 

 

๒๙

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
5 การคูณ ๑. หาผลคูณในประโยคสัญลักษณ์ แสดง

การคูณของจํานวน  ๑ หลักกับจํานวน 
ไม่เกิน ๒ หลัก  
๒. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณ ของจํานวน ๑ 
หลักกับจํานวน ไม่เกิน ๒ หลัก  
๓. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการ
คูณ  
๔. สร้างโจทย์ปัญหาการคูณ 

ค 1.1 ป.2/5  หาค่าของตัวไม่ทราบค่า 
ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ  
ของจํานวน ๑ หลักกับจํานวน ไม่เกิน ๒ 
หลัก 

• ความหมายของการคูณ  ความหมาย
ของการหาร  การหาผลคูณ การหา
ผลหาร และเศษ และความสัมพันธ์  
ของการคูณ และการหาร  
• การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง 
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบ 

6 การหาร ๑. หาผลหารและเศษในประโยค สญัลักษณ์
แสดงการหารทีต่ัวตั้ง ไม่เกิน ๒ หลัก 
ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารม ี๑ หลัก  
๒. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยค
สัญลักษณ์แสดง การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ 
หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยทีผ่ลหารมี ๑ 
หลัก  
๓. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการ
หาร  
๔. สร้างโจทย์ปัญหาการหาร

ค 1.1 ป.2/6 หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดง การหารที่ตัวตั้งไม่
เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลักโดยที่ผลหารม ี  
๑ หลักทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว 

• ความหมายของการคูณ ความ หมาย
ของการหาร การหาผลคูณ การหา
ผลหารและเศษ และ ความสัมพันธ์ 
ของการคูณ และการหาร  
• การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง 
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบ 

7 เวลา ๑. อ่านปฏิทิน  
๒. บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที         
(ช่วง 5 นาที)  

ค 2.1 ป.2/1 แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วย เดี่ยว
และเป็นหน่วยเดียวกัน 

• การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  
(ช่วง ๕ นาที)    
• การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง  
เป็นนาที 



 
 

 

๓๐

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
๓. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มี หน่วย
เดียวและเป็นหน่วย เดียวกัน 

• การเปรียบเทยีบระยะเวลาเป็น ชั่วโมง 
เป็นนาที  
• การอ่านปฏิทิน   
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

8 การวัดปริมาตร ๑. วัดและบอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
๒. เปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็น
ลิตร  
๓. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรและความจุ 

ค 2.1 ป.2/6  วัดและเปรียบเทียบ
ปริมาตร และความจุเป็นลิตร 
 

• การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้ 
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน   
• การวัดปริมาตรและความจุเป็น ช้อน
ชาช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  
• การเปรียบเทยีบปริมาตรและ ความจุ
เป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ  ถ้วยตวง ลิตร  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ปริมาตร
และความจุที่มหีน่วย เป็นช้อนชา  
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร

9 รูปเรขาคณิต ๑. จําแนกและบอกลักษณะของรูปหลาย
เหลี่ยม วงกลม และ วงรี  
๒. เขียนรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้แบบของรูป 
๓. บอกรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ําของรูป
เรขาคณิตและรปูอื่น ๆ 
 
 
 
 

ค 2.2 ป.2/1  จําแนกและบอกลักษณะ
ของ รูปหลายเหลี่ยมและวงกลม 

• ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม 
และวงรี  
• การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ  
โดยใช้แบบของรูป 
• แบบรูปซ้ํา 



 
 

 

๓๑

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
10 การบวก ลบ คณู หารระคน ๑. หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน 

๒. แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหา ๒ 
ขั้นตอน 

ค 1.1 ป.2/7  หาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หารระคนของจํานวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐  
ค 1.1 ป.2/8  แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของ จํานวนนับไม่
เกิน ๑,๐๐๐  และ ๐ 

• การบวก ลบ คูณ หารระคน 
• การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง 
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบ 

11 แผนภูมิรูปภาพ ๑. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ 
เมื่อกําหนดรูป ๑ รูปแทน  ๒ หน่วย  
๕ หน่วย หรือ  ๑๐ หน่วย  
๒. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
คําตอบของโจทย์ ปัญหา เมื่อกําหนดรูป ๑ 
รูป แทน ๒ หน่วย  ๕ หน่วย หรือ   
๑๐ หน่วย

ค 3.1 ป.2/1  ใช้ข้อมลูจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา 
เมื่อกําหนดรูป ๑ รูปแทน  ๒ หน่วย    
๕ หน่วย หรือ  ๑๐ หน่วย 

• การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๒

ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชีว้ัด และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
1 จํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐   ๑. อ่านและเขียนตัวเลข ฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทยและ ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับ จํานวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๓. บอกจํานวนที่หายไปในแบบรูป ของ
จํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทลีะเท่า ๆ กัน 
 

ค ๑.๑  ป.๓/๑ อ่านและเขียนตัวเลข ฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทย และ ตัวหนังสือแสดง
จํานวนนับ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
ค ๑.๑  ป.๓/๒ เปรียบเทียบและเรียงลําดับ 
จํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ  
ค ๑.๑  ป.๓/๓ ระบุจํานวนที่หายไปในแบบ
รูป ของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  
ทีละเท่า ๆ กัน 

• การอ่าน การเขียนตัวเลข ฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ ตัวหนังสือแสดงจํานวน 
หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  และ
การเขียนตัวเลขแสดงจํานวน ในรูป
กระจาย  
• กรเปรียบเทียบและเรียงลําดับ จํานวน 
• แบบรูปของจาํนวนที่เพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงทีละเท่า ๆ กัน 

2 การบวกและการลบจํานวนนับไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐   

๑. หาผลบวกในประโยคสัญลกัษณ์ แสดง
การบวกของจํานวนนับ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
๒. หาผลลบในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
การลบของจํานวนนับ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
๓. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการลบของจํานวนนับ   
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  
๔.  แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหา
การบวกและ โจทย์ปัญหาการลบ  
๕.  สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์
ปัญหาการลบ

ค ๑.๑  ป.๓/๔ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดง การบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการลบของ
จํานวนนับ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
 

• กรบวกและกรลบ  
• การแก้โจทย์ปัญหาและ การสร้าง
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบ 



 
 

 

๓๓

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
3 เวลา ๑.  บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  

๒.  อ่านและเขยีนบอกเวลาที่มี มหัพภาค  
( . ) หรือทวิภาค ( : )  
๓.  เปรียบเทียบระยะเวลา  
๔.  อ่านและเขยีนบันทึกกิจกรรมที่ระบุ
เวลา  
๕.  แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ ปัญหา
เกี่ยวกับเวลาและ ระยะเวลา 
 

ค ๒.๑  ป.๓/๒ แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและ ระยะเวลา 
 

• การบอกเวลาเปน็นาฬกาและนาที  
• การเขียนบอกเวลาโดยใช้ มหัพภาค  
( . ) หรอืทวิภาค ( : ) และการอ่าน  
• การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง และ
นาที  
• การเปรียบเทยีบระยะเวลาโดย ใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมง กับนาที  
• การอ่านและการเขียนบันทึก กิจกรรม
ที่ระบุเวลา  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ เวลาและ
ระยะเวลา

4 รูปเรขาคณิต ๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกน
สมมาตรและจํานวนแกนสมมาตร

ค ๒.๒  ป.๓/๑ ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่
มีแกนสมมาตรและจํานวนแกนสมมาตร

• รูปทีม่ีแกนสมมาตร 

5 แผนภูมิรูปภาพและตารางทาง
เดียว 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลและจําแนกข้อมูล  
๒. อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ  
๓. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
คําตอบของโจทย์ ปัญหา  
๔. อ่านและเขียนตารางทางเดียวจากข้อมูล
ที่เป็นจํานวนนับ  
๕. ใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหา
คําตอบของ โจทย์ปัญหา

ค ๓.๑  ป.๓/๑ เขียนแผนภูมิรปูภาพ และ 
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ ในการหา
คําตอบของ โจทย์ปัญหา  
ค ๓.๑  ป.๓/๒ เขียนตารางทางเดียวจาก
ข้อมูล ที่เป็นจํานวนนับ และใช้ข้อมูล จาก
ตารางทางเดียวในการ หาคําตอบของโจทย์
ปัญหา 

• การเก็บรวบรวมข้อมูลและ จาํแนก
ข้อมูล - การอ่านและการเขียนแผนภูมิ 
รูปภาพ  
• การอ่านและการเขียนตาราง ทางเดียว 
(One-Way Table) 



 
 

 

๓๔

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
6 เศษส่วน ๑. บอกเศษส่วนที่แสดงปริมาณของสิ่ง 

ต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่
กําหนดโดยที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับ
ตัวส่วน  
๒. อ่านและเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณของ
สิ่งต่าง ๆ โดยที่ ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ตัวส่วน  
๓. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวสว่น เท่ากัน
โดยที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน 
๔. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษ เท่ากัน 
โดยที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน  
๕. หาผลบวกของเศษส่วนที่ตัวส่วน เท่ากัน
โดยที่ผลบวกไมเ่กิน ๑  
๖. หาผลลบของเศษส่วนที่ตัวส่วน เท่ากัน 
๗. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ ปัญหาการ
บวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่
เกิน ๑  
๘. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ ปัญหาการ
ลบเศษส่วนที่ตัวส่วน เท่ากัน 
 
 

ค ๑.๑  ป.๓/๓ บอก อ่าน และเขียน
เศษส่วน แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และ แสดง
สิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน ที่กําหนด  
ค ๑.๑  ป.๓/๔ เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัว
เศษ เท่ากันโดยที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือ
เท่ากับตัวส่วน  
ค ๑.๑  ป.๓/๑๐ หาผลบวกของเศษส่วน ที่
มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวก ไม่เกิน ๑ และ
หาผลลบ ของเศษส่วนที่มีตัวสว่นเท่ากัน  
ค ๑.๑  ป.๓/๑๑ แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มี ตัวส่วน
เท่ากันและผลบวก ไม่เกิน ๑ และโจทย์
ปัญหา การลบเศษส่วนที่มีตัวสว่น เท่ากัน 
 

• เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือ เท่ากับ
ตัวส่วน  
• การเปรียบเทยีบและเรียงลําดับ 
เศษส่วน - การบวกและการลบเศษส่วน  
• การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์
ปัญหาการลบเศษส่วน 



 
 

 

๓๕

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
7 การคูณ ๑. หาผลคูณในประโยคสัญลักษณ์ แสดง

การคณูของจํานวน ๑ หลัก กับจํานวนไม่
เกิน ๔ หลักและจํานวน ๒ หลกักับจํานวน 
๒ หลัก 
๒. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณของจํานวน ๑ หลัก 
กับจํานวน ไม่เกิน ๔ หลักและจํานวน ๒ 
หลักกับจํานวน ๒ หลัก  
๓. แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหาการ
คูณ  
๔. สร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

ค ๑.๑  ป.๓/๖ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน 
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจํานวน 
๑ หลักกับจํานวน ไม่เกิน ๔ หลักและ
จํานวน ๒ หลักกับจํานวน ๒ หลัก  
 

• การคูณ    
• การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง 
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบ 

8 การหาร ๑. หาผลหารและเศษ ในประโยคสัญลักษณ์
แสดง การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก และ
ตัวหาร ๑ หลัก 
๒. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยค
สัญลักษณ์แสดง การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ 
หลัก  และตัวหาร ๑ หลัก  
๓. แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาการหาร  
๔. สร้างโจทย์ปัญหาการหาร 

ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ใน
ประโยคสัญลกัษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่
เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 

• การหารยาวและการหารสั้น   
• การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง 
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบ 



 
 

 

๓๖

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
9 การวัดความยาว ๑. วัดและบอกความยาวของ สิ่งต่าง ๆ เป็น

เซนติเมตรและมิลลิเมตร  เมตรและ
เซนติเมตร  
๒. บอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็น
กิโลเมตรและเมตร  
๓. เลือกใช้เครือ่งวัดความยาว ที่เหมาะสม  
๔. คาดคะเนความยาวเป็นเมตร และเป็น
เซนติเมตร  
๕. เปรียบเทียบความยาวโดย ใช้
ความสัมพันธ์ระหว่าง เซนติเมตรกับ
มิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร  
กิโลเมตรกับเมตร  
๖. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ ปัญหา
เกี่ยวกับความยาว

ค 2.1 ป.3/3 เลือกใช้เครื่องวัดความยาว
ที่ เหมาะสม วัดและบอกความยาว ของสิ่ง
ต่าง ๆ เป็นเซนติเมตร และมลิลิเมตร เมตร
และ เซนติเมตร  
ค 2.1 ป.3/4  คาดคะเนความยาวเป็น
เมตร และเป็นเซนติเมตร  
ค 2.1 ป.3/๕ เปรียบเทียบความยาว
ระหว่าง เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตร กับ
เซนติเมตร  กิโลเมตรกับ เมตร จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ  
ค 2.1 ป.3/๖ แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มี หน่วย
เป็นเซนติเมตรและ มลิลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร

• การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร และ
มิลลิเมตร เมตรและ เซนติเมตร 
กิโลเมตรและเมตร 
• การเลือกเครือ่งวัดความยาว ที่
เหมาะสม  
• การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร และ
เป็นเซนติเมตร  
• การเปรียบเทยีบความยาวโดย ใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย ความยาว  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาว 

10 การวัดน้ําหนัก ๑. วัดและบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัม และขีด 
กิโลกรัมและกรัม 
๒. เลือกใช้เครือ่งชั่งที่เหมาะสม  
๓. คาดคะเนน้ําหนักเป็นกิโลกรัม และเป็น
ขีด 
๔. เปรียบเทียบน้ําหนักโดย ใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม 

ค 2.1 ป.3/๗ เลือกใช้เครื่องชั่งที่
เหมาะสม วัดและบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัม
และขีด กิโลกรมัและกรมั 
ค 2.1 ป.3/๘ คาดคะเนน้ําหนักเป็น
กิโลกรัม และเป็นขีด  
ค 2.1 ป.3/๙ เปรียบเทียบน้ําหนัก
ระหว่าง กิโลกรัมกับกรัม เมตรกิตันกับ 
กิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ 

• การเลือกเครือ่งชั่งที่เหมาะสม  
• การคาดคะเนน้ําหนักเป็นกิโลกรัม 
และเป็นขีด  
• การเปรียบเทยีบน้ําหนักโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัม กับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ น้ําหนัก 



 
 

 

๓๗

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
๕. แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ําหนัก 
 

ค 2.1 ป.3/๑๐ แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักที่มีหน่วย เป็น
กิโลกรัมกับกรมั เมตริกตัน กับกิโลกรัม 

11 การวัดปริมาตร ๑. วัดและบอกปริมาตรและความจุ เป็น
ลิตรและมลิลลิติร  
๒. เลือกใช้เครือ่งตวงที่เหมาะสม  
๓. คาดคะเนปริมาตรและความจุ เป็นลิตร  
๔. เปรียบเทียบปริมาตรและความจุ โดย
ใชค้วามสัมพันธ์ระหว่างลติร กับมิลลลิิตร 
๕. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรและความจุทีม่ีหน่วยเป็น
ลิตรและ มิลลิลติร 

ค 2.1 ป.3/๑๑ เลือกใช้เครื่องตวงที่
เหมาะสม  วัดและเปรียบเทียบปริมาตร   
ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร  
ค 2.1 ป.3/๑๒ คาดคะเนปริมาตรและ
ความจุ เป็นลิตร  
ค 2.1 ป.3/๑๓ แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ ความจุ
ที่มีหน่วยเป็นลติร และมลิลลิิตร 

• การวัดปริมาตรและความจุ เป็นลิตร
และมิลลิลิตร  
• การเลือกเครือ่งตวงที่เหมาะสม  
• การคาดคะเนปริมาตรและ ความจุเป็น
ลิตร  
• การเปรียบเทยีบปริมาตรและ ความจุ
โดยใช้ความสัมพันธ์ ระหว่างลิตรกับ
มิลลลิิตร ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับ
มิลลลิิตร 
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ปริมาตร
และความจุที่มหีน่วย เป็นลิตรและ
มิลลลิิตร

12 เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ๑.  บอกจํานวนเงินเป็นบาทและ สตางค์ ๒.  
เขียนแสดงจํานวนเงินแบบใช้จุด  
๓.  เปรียบเทียบจํานวนเงิน  
๔.  แลกเงิน  
๕.  แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ ปัญหา
เกี่ยวกับเงิน  
๖.  อ่านและเขยีนบันทึกรายรับ รายจ่าย 

ค 2.1 ป.3/1 แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 

• การบอกจํานวนเงินและเขียน แสดง
จํานวนเงินแบบใช้จุด  
• การเปรียบเทยีบจํานวนเงินและการ
แลกเงิน  
• การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ 
รายจ่าย  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 



 
 

 

๓๘

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
13 การบวก ลบ คณู หารระคน ๑.  หาผลลัพธ์การบวก ลบ คณู หารระคน  

๒.  แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหา ๒ 
ขั้นตอน  
๓.  สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน 

ค 1.1 ป.3/8  หาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หาร ระคนของจํานวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
ค 1.1 ป.3/9  แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจาํนวนนับ  
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

• การบวก ลบ คูณ หารระคน  
• การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้าง 
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๙

ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชีว้ัด และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
1 จํานวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนสามารถ  

1. ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือ แสดงจํานวนนับที่มากกว่า 
100,000  
2. บอกค่าประจําหลัก และค่าของเลขโดด 
ในแต่ละหลกั  
3. เปรียบเทียบและเรียง ลําาดับจํานวนนับ
ที่ มากกว่า 100,000  
4. หาค่าประมาณของจํานวนนับและ
นําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ค ๑.๑ ป.๔/1 อ่านและเขียนตัวเลข ฮินดู
อารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จํานวนนับที่มากกว่า 100,000  
ค ๑.๑ ป.๔/2 เปรียบเทียบและเรียง ลําดับ
จํานวนนับที่มากกว่า 100,000 จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 
 

จํานวนนับที่มากกว่า 100,000  
และ 0  
• การอ่าน การเขียนตัวเลข ฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยและ ตัวหนังสือแสดงจํานวน  
• หลัก ค่าประจําาหลัก และคา่ของเลข
โดดในแต่ละหลกัและการเขียนตัวเลข
แสดง จํานวนในรูปกระจาย  
• การเปรียบเทยีบและ เรียงลําาดับ
จํานวน  
• ค่าประมาณของจํานวนนับ และการใช้
เครื่องหมาย ≈

2 การบวกและการลบจํานวนนับที่
มากกว่า 100,000 

นักเรียนสามารถ  
1. หาผลบวกและผลลบของ จํานวนนับที่
มากกว่า 100,000 พร้อมทั้ง ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล    
2. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจํานวนนับที่
มากกว่า 100,000      

ค ๑.๑ ป.๔/๗ ประมาณผลลัพธ์ของ การ
บวก การลบ การคูณ การหารจาก
สถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล  
ค ๑.๑ ป.๔/๘ หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจํานวน
นับที่มากกว่า 100,000 และ 0  
ค ๑.๑ ป.๔/๑๑ แสดงวิธีหาคําาตอบของ 
โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจํานวนนับที่
มากกว่า 100,000 และ 0 

การบวก การลบ การคูณ การหาร
จํานวนนับมากกว่า 100,000 และ 0  
• การประมาณผลลัพธ์ ของการบวก 
การลบ การคูณ การหาร  
• การบวกและการลบ  
• การแก้โจทย์ปัญหาและ การสรา้ง
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําตอบ 



 
 

 

๔๐

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
3. วิเคราะห์และแสดงวิธีหา คําาตอบของ
โจทย์ปัญหา การบวก โจทย์ปัญหา การลบ
ของ จํานวนนับ ที่มากกว่า 100,000  
4. สร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหา
การลบของจํานวนนับที่มากกว่า 
100,000 

ค ๑.๑ ป.๔/๑๒ สร้างโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอน ของจํานวนนับ และ 0 พร้อมทั้ง
หาคําตอบ แบบรูปของจํานวนที่ เกิดจาก
การคูณ การหาร ด้วยจํานวนเดียวกัน 
 

3 การคูณ การหาร นักเรียนสามารถ  
1. คูณจํานวน 1 หลักกับ จํานวนมากกว่า 
4 หลัก พร้อมทั้งตระหนักถึงความ 
สมเหตุสมผลของคําาตอบ  
2. คูณจํานวนมากกว่า 1 หลกั กับจํานวน
มากกว่า 2 หลกั  พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความ สมเหตุสมผลของคําาตอบ  
3. หารจํานวนนับที่ตัวหาร ไม่เกิน 2 หลัก 
พร้อม ตรวจสอบความถูกต้อง ของคําตอบ 
4. หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยค
สัญลักษณ์ การคูณและการหาร  
5. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคําตอบ  
6. สร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร 
 
 

ค ๑.๑ ป.๔/๙ หาค่าของตัวไม่ทราบค่า ใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของ
จํานวน หลายหลัก 2 จํานวนที่มีผลคณูไม่
เกิน 6 หลัก และประโยคสัญลักษณ์ แสดง
การหารที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 6 หลัก ตัวหาร ไม่
เกิน  2 หลัก  
ค ๑.๑ ป.๔/๑๑ แสดงวิธีหาคําาตอบของ 
โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจํานวนนับที่
มากกว่า 100,000 และ 0  
ค ๑.๑ ป.๔/๑๒ สร้างโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอน ของจํานวนนับ และ 0 พร้อมทั้ง
หาคําตอบ แบบรูปของจํานวนที่ เกิดจาก
การคูณ การหาร ด้วยจํานวนเดียวกัน 

การบวก การลบ การคูณ  การหาร
จํานวนนับที่ มากกว่า 100,000  
และ 0  
• การประมาณผลลัพธ์ ของการบวก 
การลบ การคูณ การหาร  
• การคูณและการหาร  
• การแก้โจทย์ปัญหาและ การสร้าง
โจทย์ปัญหา พร้อมทั้งหาคําาตอบ  
แบบรูป   
• แบบรูปของจาํนวนที่ เกิดจากการคูณ 
การหาร ด้วยจํานวนเดียวกัน 



 
 

 

๔๑

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
4 การบวก ลบ คณู หารจํานวนนับ นักเรียนสามารถ  

1. หาผลลัพธ์จากโจทย์ การบวก ลบ คูณ 
หารระคน ที่เน้นลําาดับขั้นการคํานวณ ที่มี
วงเล็บ และไมม่ีวงเล็บ พร้อมทั้งตระหนักถึง 
ความสมเหตุสมผล ของคําาตอบ  
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหา คําาตอบของ
โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ  หารระคน 
2 ขั้นตอน พรอ้มทั้งตระหนักถึง ความสม
เหตุสม ผลของคําาตอบ  
3. สร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน 2  ขั้นตอน  
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย 

ค ๑.๑ ป.๔/๑๐ หาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หารระคนของจํานวนนับ และ 0  
ค ๑.๑ ป.๔/๑๑ แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจํานวนนับที่
มากกว่า 100,000 และ 0  
ค ๑.๑ ป.๔/๑๒ สร้างโจทย์ปัญหา 2 
ขั้นตอนของจํานวนนับ และ 0 พร้อมทั้งหา
คําตอบ 
 

การบวก การลบ การคูณ การหาร
จํานวนนับที่มากกว่า 100,000  
และ 0  
• การบวก ลบ คูณ หารระคน  
• การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์
ปัญหา พร้อมทัง้หาคําตอบ 

5 เวลา นักเรียนสามารถ  
1. บอกระยะเวลา  
2. เปรียบเทียบระยะเวลา  
3. อ่านตารางเวลา  
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ เวลา ระยะเวลา 

ค ๒.๑ ป.๔/๑ แสดงวิธีหาคําาตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

เวลา  
• การบอกระยะเวลา เป็นวินาที นาที 
ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี  
• การเปรียบเทยีบระยะเวลา โดยใช้
ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยเวลา  
• การอ่านตารางเวลา  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ เวลา 

6 เศษส่วน นักเรียนสามารถ  
1. ระบุเศษส่วนแท้ เศษเกิน และจํานวน
คละ  

ค ๑.๑ ป.๔/๓ บอก อ่าน และเขียน 
เศษส่วน จํานวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ 
และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน  จํานวน
คละที่กําหนด 

เศษส่วน  
• เศษส่วนแท้ เศษเกิน   
• จํานวนคละ  



 
 

 

๔๒

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
2. แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษส่วน 
และ จํานวนคละ  
3. เปรียบเทียบและ เรียงลําาดับเศษส่วน 
และจํานวนคละ  
4. หาผลบวก ผลลบของ เศษส่วนและ
จํานวนคละ  
5. แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วน 
และ จํานวนคละและนําาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
 

ค ๑.๑ ป.๔/๔ เปรียบเทียบ  เรยีงลําดับ 
เศษส่วนและจํานวนคละ ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็น พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  
ค ๑.๑ ป.๔/๑3 หาผลบวก ผลลบของ 
เศษส่วนและจํานวนคละ ที่ตัวส่วนตัวหนึ่ง
เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  
ค ๑.๑ ป.๔/๑4 แสดงวิธีหาคําาตอบของ 
โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการ
ลบ เศษส่วนและจํานวนคละ ทีต่ัวส่วนตัว
หนึ่งเป็น พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  

• ความสมัพันธ์ระหว่าง จํานวนคละและ
เศษเกิน  
• เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วน อย่างต่ํา 
และเศษส่วน ทีเ่ท่ากับจํานวนนับ  
• การเปรียบเทยีบ เรียงลําดับเศษส่วน 
และจํานวนคละ           
การบวก การลบเศษส่วน   
• การบวก การลบเศษส่วน และจํานวน
คละ  
• การแก้โจทย์ปัญหา การบวกและโจทย์ 
ปัญหาการลบเศษส่วน

7 ทศนิยม นักเรียนสามารถ  
1. เขียนและอ่านทศนิยม ไม่เกิน 3 
ตําแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ   
รวมทั้งแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่
กําหนด  
2. เปรียบเทียบและเรียง ลําาดับทศนิยม 
ไม่เกิน 3 ตําแหน่ง จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. บวกและลบทศนิยม ไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 
4. แสดงวิธีหาคําาตอบของ โจทย์ปัญหา
การบวก  โจทย์ปัญหาการลบของ ทศนิยม
ไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 

ค ๑.๑ ป.๔/๕ อ่านและเขียนทศนิยม ไม่
เกิน 3 ตําแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ  
และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กําหนด 
ค ๑.๑ ป.๔/๖ เปรียบเทียบและเรียง ลําา
ดับทศนิยม ไม่เกิน 3 ตําแหน่ง จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ค ๑.๑ ป.๔/๑๕ หาผลบวก ผลลบของ
ทศนิยม ไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 
ค ๑.๑ ป.๔/๑๖ แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอน 
ของทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง

ทศนิยม   
• การอ่านและการเขียน ทศนิยมไม่เกิน 
3 ตําแหน่ง ตามปริมาณที่กําหนด   
• หลักค่าประจําหลัก ค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลักของทศนิยม และการเขียน
ตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย   
• ทศนิยมที่เท่ากัน  
• การเปรียบเทยีบและ เรียงลําดับ
ทศนิยม และจาํนวนคละ 
การบวก การลบทศนิยม   
• การบวก การลบทศนิยม  



 
 

 

๔๓

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
5. แสดงวิธีหาคําาตอบของ โจทย์ปัญหา
หรือปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการ
บวก การลบ 2 ขั้นตอน ของทศนิยมไม่เกิน 
3 ตําแหน่ง 

• การแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ
ทศนิยม ไม่เกิน 2 ขั้นตอน  
แบบรูป  
• แบบรปูของจาํนวนที่เกิดจาก การคูณ 
การหารด้วย จํานวนเดียวกัน 

8 มุม นักเรียนสามารถ  
1. บอกชื่อมุม ส่วนประกอบ ของมุม และ
สัญลักษณ์ แทนมุม  
2. วัดมุมที่มีขนาดต่าง ๆ โดยใช้โพร
แทรกเตอร์  
3. จําแนกชนิดของมุม  
4. สร้างมุมขนาดต่าง ๆ โดยใช้โพร
แทรกเตอร ์

ค ๒.๑ ป.๔/๒ วัดและสร้างมุม  โดยใช้โพร
แทรกเตอร์  
ค ๒.๒ ป.๔/๑ จําแนกชนิดของมุม  บอกชื่อ
มุม ส่วนประกอบ ของมุมและเขียน 
สัญลักษณ์แสดงมุม  
 

รูปเรขาคณิต 
• ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรงและ สญัลักษณ์แสดงเส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง  
• มุม   

− ส่วนประกอบของมุม  
− การเรียกชื่อมุม     
− สัญลักษณ์แสดงมุม  
− ชนิดของมุม   

การวัดและสร้างมุม  
• การวัดขนาดของมุม โดยใช้โพร
แทรกเตอร์  
• การสร้างมุมเมื่อกําหนดขนาดของมุม 

9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก นักเรียนสามารถ  
1. บอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  
2. เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้ไม้ฉาก  
และ โพรแทรกเตอร์ 

ค ๒.๑ ป.๔/๓ แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ 
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมมุฉาก 
ค ๒.๒ ป.๔/๒ สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เมื่อ
กําหนดความยาวของด้าน 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
• ชนิดและสมบัติของ รูปสี่เหลีย่มมุม
ฉาก         
• การสร้างรูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก   



 
 

 

๔๔

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
3. หาความยาวรอบรูปของ รูปสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก  
4. หาพื้นที่ของรูป โดยการนับตาราง   
5. หาพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก  
6. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบ
รูปและพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก           

 • ความยาวรอบรูปของ รูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  
• พื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก  
• การแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับความยาว 
รอบรูปและพื้นที่ของ รูปสี่เหลีย่ม 
มุมฉาก 
 

10 การนําเสนอข้อมูล นักเรียนสามารถ  
1. อ่านตารางสองทาง  
2. ใช้ข้อมลจูากตารางสองทาง ในการ
หาคําาตอบของโจทย์ปัญหา  
3. อ่านแผนภูมแิท่ง  
4. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ในการหา
คําตอบของโจทย์ปัญหา  
5.  เขียนแผนภูมิแท่ง  
 

ค ๓.๑ ป.๔/๑ ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง 
ตารางสองทางในการหาคําตอบของโจทย์
ปัญหา  
 

การนําเสนอข้อมูล  
• การอ่านและการเขียน แผนภูมิแท่ง  
(ไม่รวมการย่นระยะ)  
• การอ่านตารางสองทาง  (Two-Way 
Table) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๕

ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชีว้ัด และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
1 เศษส่วน นักเรียนสามารถ  

1. เปรียบเทียบและ เรียงลําดับเศษส่วน 
และจํานวนคละ  
2. หาผลบวกของเศษส่วน และจํานวนคละ 
3. หาผลลบของเศษส่วน และจํานวนคละ 
4. หาผลคูณของเศษส่วน และจํานวนคละ 
5. หาผลหารของเศษส่วน และจํานวนคละ  
6. แสดงวิธีหาคําาตอบของ โจทย์ปัญหา
การบวก  การลบ การคูณ การหาร 
เศษส่วน 1 ขั้นตอน  
7. หาคําาตอบของการบวก การลบ การ
คูณ การหาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน  
8. แสดงวิธีหาคําาตอบของ โจทย์ปัญหา
การบวก  การลบ การคูณ การหาร 
เศษส่วน 2 ขั้นตอน 

ค ๑.๑ ป.๕/๓ หาผลบวก ผลลบของ 
เศษส่วนและจํานวนคละ 
ค ๑.๑ ป.๕/๔ หาผลคูณ ผลหารของ 
เศษส่วนและจํานวนคละ  
ค ๑.๑ ป.๕/๕ แสดงวิธีหาคําาตอบของ 
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การ
หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน  
 

เศษส่วน และการบวก การลบ  
การคูณ การหาร เศษส่วน  
• การเปรียบเทยีบเศษส่วน และ
จํานวนคละ    
• การบวก  การลบเศษส่วน และ
จํานวนคละ  
• การคูณ  การหารของ เศษสว่น 
และจํานวนคละ  
• การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 
ของเศษส่วนและ จํานวนคละ  
• การแก้โจทย์ปัญหา เศษส่วน 
และจํานวนคละ 

2 ทศนิยม นักเรียนสามารถ  
1. เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วน เป็นตัว
ประกอบของ 10  100  หรือ  1,000  
ในรูปทศนิยม  

ค ๑.๑ ป.๕/๑ เขียนเศษส่วนทีม่ีตัวส่วน 
เป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100  
หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม  
ค ๑.๑ ป.๕/๖ หาผลคูณของทศนิยม ทีผ่ล
คูณเป็นทศนิยม ไม่เกิน 3 ตําแหน่ง  

ทศนิยม  
• ความสมัพันธ์ระหว่าง เศษส่วน 
และทศนิยม  
• ค่าประมาณของทศนิยม ไม่เกิน 3 
ตําแหน่งที่เป็นจํานวนเต็ม  



 
 

 

๔๖

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
2.  หาค่าประมาณของ ทศนิยมไม่เกิน 3 
ตําแหน่ง เป็นจํานวนนับทศนิยม 1 
ตําแหน่ง และ 2  ตําแหน่ง 
3.  หาผลคูณของทศนิยมกับ จํานวนนับ ที่
มีผลคณูเป็น ทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง  
4.  หาผลคูณของทศนิยมกับ ทศนิยมทีม่ี
ผลคูณเป็น ทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง ฃ 
5.  หาผลหารทีต่ัวตั้งเป็น ทศนิยมไม่เกิน 3 
ตําแหน่ง และตวัหารเป็นจํานวนนับ ผลหาร 
เป็นทศนิยม ไมเ่กิน 3 ตําแหน่ง  
6.  หาผลหารทีต่ัวตั้งเป็น จํานวนนับ และ
ตัวหาร เป็นจํานวนนับ  ผลหาร เป็น
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง  
7.  บอกความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยความ
ยาว และ หน่วยน้ําหนัก  โดยใช้ความรู้เรื่อง
ทศนิยม  
8.  วิเคราะห์และแสดงวิธี หาคําตอบของ
โจทย์ ปัญหาการคูณ  การหาร ทศนิยม 1 
ขั้นตอน  
9.  วิเคราะห์และแสดงวิธีหา คําตอบของ
โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การ
หารทศนิยม 2 ขั้นตอน 

ค ๑.๑ ป.๕/๗ หาผลหารที่ตัวตั้งเป็น 
จํานวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 
และ ตัวหารเป็นจํานวนนับ ผลหารเป็น
ทศนิยม ไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 
ค ๑.๑ ป.๕/๘ แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ  
การหาร ทศนิยม 2 ขั้นตอน  
ค ๒.๑ ป.๕/๑ แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการ
เปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  
ค ๒.๑ ป.๕/๒ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วย
และเขียนในรูปทศนิยม  
 
 

ทศนิยม 1 ตําแหน่ง  และ 2 ตําแหน่ง  
การใช้เครื่องหมาย ≈ 
การคูณ การหารทศนิยม   
• การประมาณผลลัพธ์ของ การบวก 
การลบ การคูณ การหารทศนิยม  
• การคูณทศนิยม     
• การหารทศนิยม  
• การแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับทศนิยม 
ความยาว     
• ความสมัพันธ์ระหว่าง หน่วยความ
ยาว  เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  
เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร  
โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  
• การแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับความ
ยาวโดยใช้ความรฎ้เรื่องการเปลี่ยน
หน่วย และทศนิยม   
น้ําหนัก     
• ความสมัพันธ์ระหว่างหน่วย น้ําหนัก 
กิโลกรัมกับกรมั  โดยใช้ความรู้เรื่อง
ทศนิยม • การแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยว
กับน้ําาหนัก โดยใช้ ความรฎ้เรื่องการ
เปลี่ยนหน่วย และทศนิยม 



 
 

 

๔๗

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
3 การนําเสนอข้อมูล นักเรียนสามารถ  

1. อ่านแผนภูมแิท่งที่มีการย่นระยะ และ     
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  
2. เขียนแผนภูมิแท่งที่ม ีการย่นระยะ  
3. เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทยีบ  
4. อ่านกราฟเส้น  
5. เขียนกราฟเส้น 
6.  ใช้ข้อมลูจากแผนภูมิแท่งและกราฟเส้น
ในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา 

ค ๓.๑ ป.๕/๑ ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นใน
การหาคําตอบ ของโจทย์ปัญหา  
ค ๓.๑ ป.๕/๒ เขียนแผนภูมแิท่งจากข้อมูล
ที่เป็นจํานวนนับ 
 

การนําเสนอข้อมูล 
• การอ่านและการเขียน แผนภูมิแท่ง  
• การอ่านกราฟเส้น 

4 บัญญัติไตรยางศ์ นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแสดงวิธี
หาคําาตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ 
บัญญัติไตรยางศ์ 

ค ๑.๑ ป.๕/๒ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์
ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์  
 

จํานวนนับและ 0  การบวก การลบ 
การคณู และการหาร  
• การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์

5 ร้อยละ นักเรียนสามารถ  
1. แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ในรูปร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์  
2. หาร้อยละของจํานวนนับ  
3. วิเคราะห์และแสดงวิธีหา คําาตอบ 
ของโจทยปัญหาร้อยละ 

ค ๑.๑ ป.๕/๙ แสดงวิธีหาคําาตอบของ 
โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน  
 

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์   
• การอ่านและการเขียนร้อยละ 
หรือเปอร์เซ็นต์ 
• การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

6 เส้นขนาน นักเรียนสามารถ 
1. ระบุเส้นตรงคู่ที่ขนานกัน โดยพิจารณา
จากระยะห่าง ระหว่างเส้นตรง  

ค ๒.๒ ป.๕/๑ สร้างเส้นตรงหรือส่วนของ
เส้นตรง ให้ขนานกับเส้นตรง หรือส่วนของ
เส้นตรงที่กําาหนดให้ 

รูปเรขาคณิต  
• เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์ แสดงการ
ตั้งฉาก  



 
 

 

๔๘

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
2. ตรวจสอบเสน้ขนานโดยพิจารณาจากมุม
แย้ง  
3. ตรวจสอบเสน้ขนาน โดยพิจารณาจาก
ผลบวกของ มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน
ของเส้นตัดขวาง  
4. สร้างเส้นขนาน ตามข้อกําหนด 

• เส้นขนานและสัญลักษณ์ แสดงการ
ขนาน  
• การสร้างเส้นขนาน  
• มุมแย้ง มมุภายใน และมุมภายนอก
ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 
(Transversal) 

7 รูปสี่เหลี่ยม นักเรียนสามารถ  
1. บอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  
2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมตามข้อกําหนด  
3. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานและ
รูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน  
4. แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาว รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
5. แสดงวิธีหาคําาตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  
6. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
พื้นที่และความยาว รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
ด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน 
 
 
 
 

ค ๒.๒ ป.๕/๒ จําแนกรูปสี่เหลี่ยมโดย 
พิจารณาจากสมบัติของรูป 
ค ๒.๒ ป.๕/๓ สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 
เมื่อกําหนดความยาวของด้านและขนาด
ของมุม หรือเมือ่กําหนดความยาวของเส้น
ทแยงมุม 
ค ๒.๑ ป.๕/๔  แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานและ รูปสีเ่หลี่ยมขนมเปียกปูน  
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  
• ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม   
• การสร้างรูปสีเ่หลี่ยม ความยาวรอบ
รูปและพื้นที่  
• ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  
• พื้นที่ของรูปสีเ่หลี่ยม ด้านขนานและ
รูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน 
• การแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ 
ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 



 
 

 

๔๙

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
8 ปริมาตรและความจุของทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
นักเรียนสามารถ  
1. บอกลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซมึ 
2. หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก  
3. บอกความสัมพันธ์ระหว่าหน่วยปริมาตร
หรือหน่วยความจุ  
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉากและความจุของ 
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 

ค ๒.๒ ป.๕/๔ บอกลักษณะของปริซึม  
ค ๒.๑ ป.๕/๓ แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม 
มุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยม  
มุมฉาก 

รูปเรขาคณิตสามมิติ  
• ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม 
ปริมาตรและความจุ   
• ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม- มุมฉาก
และความจุของ ภาชนะทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก  
• ความสมัพันธ์ระหว่าง มิลลิลติร ลิตร  
ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์
เมตร  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ
ของภาชนะ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๕๐

ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชีว้ัด และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู ้
1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. นักเรียนสามารถ  

1. หา ห.ร.ม. ของจํานวนนับ ไม่เกิน 3 
จํานวน  
2. หา ค.ร.น. ของจํานวนนับ ไม่เกิน 3 
จํานวน  
3. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

ค 1.1 ป.6/4  หา ห.ร.ม. ของจํานวนนับ 
ไม่เกิน 3 จํานวน  
ค 1.1 ป.6/5 หา ค.ร.น. ของจํานวนนับ 
ไม่เกิน 3 จํานวน  
ค 1.1 ป.6/6  แสดงวิธีหาคําาตอบของ
โจทย์ปัญหาโดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. 

จํานวนนับและ 0  
• ตัวประกอบ จํานวนเฉพาะ                  
ตัวประกอบเฉพาะ และ การแยกตัว
ประกอบ  
• ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
• การแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับ ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น.

2 เศษส่วน นักเรียนสามารถ  
1. เปรียบเทียบ เรียงลําดับ เศษส่วนและ
จํานวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
2. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของ เศษส่วนและจํานวนคละ  
3. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา
เศษส่วนและ จาํนวนคละ 2-3 ขั้นตอน 
 

ค 1.1 ป.6/1 เปรียบเทียบ เรียงลําาดับ
เศษส่วน และ จํานวนคละจากสถานการณ์
ต่าง ๆ  
ค 1.1 ป.6/7  หาผลลัพธ์ของ การบวก ลบ 
คูณ หารระคน ของเศษส่วนและจํานวนคละ 
ค 1.1 ป.6/8  แสดงวิธีหา คําาตอบของ
โจทย์ปัญหา เศษส่วนและจํานวนคละ  2-3 
ขั้นตอน  
 

เศษส่วน  
• การเปรียบเทยีบและเรียงลําดับ 
เศษส่วนและจํานวนคละ โดยใช้ความรู้
เรื่อง ค.ร.น.  การบวก การลบ การคูณ  
การหารเศษส่วน • การบวก การลบ
เศษส่วน และจาํนวนคละ โดยใช้ ความรู้
เรื่อง ค.ร.น.  
• การบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
เศษส่วน และจาํนวนคละ  
• การแก้โจทย์ปัญหา เศษส่วนและจํานวน
คละ

3 ทศนิยม นักเรียนสามารถ  
1. หาผลหารของทศนิยม ที่ตัวหารและ
ผลหาร เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 

ค 1.1 ป.6/9  หาผลหารของ ทศนิยมที่
ตัวหารและผลหาร เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 
ตําแหน่ง  

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ  
การหาร   



 
 

 

๕๑

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
2. แสดงวิธีหาคําาตอบของ โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม 3 
ขั้นตอน  

ค 1.1 ป.6/10  แสดงวิธีหา คําาตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การ
หารทศนิยม 3 ขั้นตอน  

• ความสมัพันธ์ระหว่าง เศษส่วนและ
ทศนิยม  
• การหารทศนิยม  
• การแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับทศนิยม  
(รวมการแลกเงินต่างประเทศ) 

4 ร้อยละและอัตราส่วน นักเรียนสามารถ  
1.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ รอ้ยละ 2-3 
ขั้นตอน  
2. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณ 2 ปรมิาณ  
3.  หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กําหนด  
4.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและ
มาตราส่วน 
 

ค 1.1 ป.6/2  เขียนอัตราส่วน แสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ 2 ปรมิาณ จาก
ข้อความ หรือ สถานการณ์ โดยที่ปริมาณ 
แต่ละปรมิาณเป็นจํานวนนับ  
ค 1.1 ป.6/3 หาอัตราส่วนที่เท่ากับ
อัตราส่วนที่กําาหนดให้  
ค 1.1 ป.6/11 แสดงวิธีหา คําาตอบ 
ของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน  
ค 1.1 ป.6/12 แสดงวิธีหา คําาตอบ 
ของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2-3 ขั้นตอน

อัตราส่วน  
• อัตราส่วน  อัตราส่วนที่เท่ากัน  
และมาตราส่วน อัตราส่วนและร้อยละ   
• การแก้โจทย์ปัญหา อัตราสว่น 
และมาตราส่วน  
• การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

5 แบบรูป นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 

ค 1.2 ป.6/1 แสดงวิธีคิด และหาคําตอบ
ของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป

แบบรูป   
• การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

6 รูปสามเหลี่ยม นักเรียนสามารถ  
1. แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและ พื้นที่ของรูป
หลายเหลี่ยม 
2. จําแนกรูปสามเหลี่ยม โดยพิจารณาจาก
สมบัติของรูป

ค ๒.๑ ป.๖/๒ แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและ 
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
ค ๒.๒ ป.๖/๑ จําแนกรูปสามเหลี่ยม โดย
พิจารณาจากสมบัติของรูป 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
• ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม  
• การสร้างรูปสามเหลี่ยม  
ความยาวรอบรูปและพื้นที่  
• ความยาวรอบรูปและพื้นทีข่องรูป
สามเหลี่ยม 



 
 

 

๕๒

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
3. สร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกําหนดความ
ยาว ของด้านและขนาดของมุม 

 ค ๒.๒ ป.๖/๒ สร้างรูปสามเหลี่ยม           
เมื่อกําหนดความยาว ของด้านและขนาด
ของมุม 

 

7 รูปหลายเหลี่ยม นักเรียนสามารถ  
1. แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและ พื้นที่ของรูป
หลายเหลี่ยม 
2. แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและ พื้นที่ของ
วงกลม

ค ๒.๑ ป.๖/2 แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและ 
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
ค ๒.1 ป.๖/๓ แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและ 
พื้นที่ของวงกลม 

ความยาวรอบรูปและพื้นที่  
• มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม  
• ความยาวรอบรูปและพื้นทีข่องรูป
หลายเหลี่ยม  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูป และพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม  

8 วงกลม นักเรียนสามารถ  
1.  แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและ พื้นที่ของ
วงกลม 
2. จําแนกรูปสามเหลี่ยม โดยพิจารณาจาก
สมบัติของรูป 

ค ๒.1 ป.๖/๓ แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปและ 
พื้นที่ของวงกลม 
ค ๒.๒ ป.๖/1 จําแนกรูปสามเหลี่ยม 
โดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  
• ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม   
• การสร้างวงกลม  
ความยาวรอบรูปและพื้นที่  
• ความยาวรอบรูปและพื้นทีข่องวงกลม  
• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 

9 รูปเรขาคณิตสามมิติ นักเรียนสามารถ  
1. แสดงวิธีหาคําตอบของ โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ ปริมาตรของ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
ที่ประกอบด้วย ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
2. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ชนิดต่าง ๆ

ค ๒.1 ป.๖/1 แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ปริมาตรของ รูป
เรขาคณิตสามมิติ ที่ประกอบด้วย ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ค ๒.๒ ป.๖/3 บอกลักษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิติ ชนิดต่าง ๆ

รูปเรขาคณิตสามมิติ  
• ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด  
• รูปคลีข่องทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด ปริมาตรและความจุ  
• ปริมาตรของรปูเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วย ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก   



 
 

 

๕๓

บทที่  เรื่อง  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
 ค ๒.๒ ป.๖/4 ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติ  

ที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ 

• การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร 
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่ประกอบด้วย
ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก 

10 การนําเสนอข้อมูล นักเรียนสามารถเข้าใจกระบวนการ ทางสถิติ 
และใช้ความรู้ ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

ค 3.1 ป.6/1  เข้าใจกระบวนการ ทางสถิติ 
และใช้ความรู้ ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

การนําเสนอข้อมูล  
• การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 



๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๒ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา 

  โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2565
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ น้ัน โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา โดยได้กําหนดรายละเอียดของรหัสวิชา ช่ือวิชา เวลาเรียน และโครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย ไว้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

 

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสัย  
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี ่1-6 ปีการศึกษา 2565 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  
และการดําเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 
รายวิชาเพ่ิมเติม 160 160 160 160 160 160 

หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40

การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมนักเรียน       

      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
- ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 สาระ IS3 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
 

*บูรณาการ IS1 และ IS2 
 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๕๖ 
 

 

โครงสร้างหลกัสตูรวิทยาศาสตรพ์ลังสบิ 
โรงเรียนกาฬสินธุพ์ทิยาสยั  ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี ่4-6 ปกีารศกึษา 2565 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  
และการดําเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 
รายวิชาเพ่ิมเติม 160 160 160 160 160 160 

วิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 40 40 - 

โครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - - - 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40

การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมนักเรียน       

      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
- ชุมนุมวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 40 - - 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 สาระ IS3 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
 

*บูรณาการ IS1 และ IS2 
 
 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๕๗ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพืน้ฐาน 840 

ท11101 ภาษาไทย 160 
ค11101 คณติศาสตร์ 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
* ส11101 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดําเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์  

40 

ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ11101 ศลิปะ 40 
ง11101 การงานอาชีพ 40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส11231 หน้าที่พลเมือง 1 40 
อ11201 English for Communication 1 40 
จ1120๒ ภาษาจีน 1 40 
ส11201 การป้องกันการทุจริต 1 40 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรยีน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 1 40 
 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๕๘ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศกึษา 256๕ 

 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพืน้ฐาน 840 
ท12101 ภาษาไทย 160 
* ค12101 คณิตศาสตร์  200 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดําเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

40 

ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ12101 ศลิปะ 40 
ง12101 การงานอาชีพ 40 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส12232 หน้าที่พลเมือง 2 40 
อ12201 English for Communication 2 40 
จ1220๒  ภาษาจีน 2 40 
ส12202  การป้องกันการทุจริต 2 40 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรยีน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 2 40 
 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๕๙ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 256๕ 

 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  (ชม./ปี) 
รายวิชาพืน้ฐาน 840 

ท13101 ภาษาไทย 160 
ค13101 คณติศาสตร์ 200 
* ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  120 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดําเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

40 

ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ13101 ศลิปะ 40 
ง13101 การงานอาชีพ 40 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส13233 หน้าที่พลเมือง 3 40 
อ13201 English for Communication 3 40 
จ1320๒ ภาษาจีน 3 40 
ส13203 การป้องกันการทุจริต 3 40 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรยีน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 3 40 
 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๖๐ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศกึษา 256๕ 

 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพืน้ฐาน 840 

ท14101 ภาษาไทย 120 
ค14101 คณติศาสตร์ 160 
* ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดําเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101 ศลิปะ 80 
ง14101 การงานอาชีพ 40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส14234 หน้าที่พลเมือง 4 40 
อ14201 English for Communication 4 40 
จ1420๒ ภาษาจีน 4 40 
ส14204 การป้องกันการทุจริต 4 40 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรยีน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 4 40 
 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๖๑ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/๗  ปีการศกึษา 256๕ 

 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพืน้ฐาน 840 

ท14101 ภาษาไทย 120 
ค14101 คณติศาสตร์ 160 
* ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดําเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101 ศลิปะ 80 
ง14101 การงานอาชีพ 40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ว142๐๑ วิทยาศาสตร์พลังสิบ ๔ 40 
อ14201 English for Communication 4 40 
จ1420๒ ภาษาจีน 4 40 
ส14204 การป้องกันการทุจริต 4 40 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรยีน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมวิทยาศาสตร์พลังสิบ 40 
 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๖๒ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศกึษา 256๕ 

 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพืน้ฐาน 840 

ท15101 ภาษาไทย 120 
ค15101 คณติศาสตร์ 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
* ส15101 สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดําเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101 ศลิปะ 80 
ง15101 การงานอาชีพ 40 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส15235 หน้าที่พลเมือง 5 40 
อ15201 English for Communication 5 40 
จ1520๒ ภาษาจีน 5 40 
ส15205 การป้องกันการทุจริต 5 40 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรยีน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 5 40 
 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๖๓ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 256๕ 

 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพืน้ฐาน 840 

ท16101 ภาษาไทย 120 
ค16101 คณติศาสตร์ 160 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดําเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส16102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101 ศลิปะ 80 
ง16101 การงานอาชีพ 40 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส16236 หน้าที่พลเมือง 6 40 
I16201  การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) 40 
จ1620๒ ภาษาจีน 6 40 
ส16206 การป้องกันการทุจริต 6 40 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรยีน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 6 40 
 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 

 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๖๔ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นป ี
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา  ค11101     5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 200 ช่ัวโมง/ปี 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา  ค12101     5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ๒0๐ ช่ัวโมง/ปี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 
วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา  ค13101     5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ๒0๐ ช่ัวโมง/ปี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 
วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา  ค14101     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ๑6๐ ช่ัวโมง/ปี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา  ค15101     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ๑6๐ ช่ัวโมง/ปี 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา  ค16101     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ๑6๐ ช่ัวโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 

โครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชาคณติศาสตร์ 

ระดบัประถมศึกษา 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๑                           เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

 

 
หมายเหต ุ  อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  6๐/4๐ 

ลําดบั
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก 
คะแนน 

๑. จํานวนนับ ๑  ถึง  ๑๐  และ  ๐ ค ๑.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

18 10 

๒ การบวกจํานวนสองจํานวนที่ผลบวกไม่เกิน ๑๐ ค ๑.๑ ป.๑/๔, ป.๑/๕ ๑5 8 
๓ การลบจํานวนสองจํานวนที่ตัวต้ังไม่เกิน ๑๐ ค ๑.๑ ป.๑/๔ ,ป.๑/๕ ๑6 8 
๔ จํานวนนับ ๑๑ ถึง ๒๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๑, 

ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
12 6 

๕ การบวก การลบจํานวนนับไม่เกิน ๒๐ ค ๑.๑ ป.๑/๔, ป.๑/๕ ๑9 11 
๖ แผนภูมิรูปภาพ ค ๓.๑ ป.๑/๑ 7 3 
๗ การวัดนํ้าหนัก ค ๒.๑ ป.๑/๒ ๑3 7 
๘ กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม : ยางยืดหยุ่น - 5 - 
๙ การบอกตําแหน่งและลําดับที่   - 8 4 
๑๐ รูปเรขาคณิต ค ๑.๒ ป.๑/๑ 

ค ๒.๒ ป.๑/๑ 
14 7 

๑๑ จํานวนนับ ๒๑ ถึง ๑๐๐ ค ๑.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ค 1.2 ป.๑/๑ 

๑5 9 

๑๒ การวัดความยาว ค ๒.๑ ป.๑/๑ ๑3 7 
๑๓ การบวกที่ผลบวกไม่เกิน ๑๐๐ ค ๑.๑ ป.๑/๔, ป.๑/๕ 10 5 
๑๔ การลบที่ตัวต้ังไม่เกิน ๑๐๐ ค ๑.๑ ป.๑/๔, ป.๑/๕ 14 7 
๑5 โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ ค ๑.๑ ป.๑/๔, ป.๑/๕ ๑6 8 
16 กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม : พับแบบไหน

พุ่งไกลสุด   
 

5  

รวมทั้งสิน้ตลอดป ี ๒๐๐ ๑๐๐ 



๖๖ 
 

 

โครงสร้างรายวิชาคณติศาสตร์ 
ระดบัประถมศึกษา 

ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๒                           เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

 
หมายเหต ุ  อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  6๐/4๐ 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดบั
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก 
คะแนน 

๑. จํานวนนับที่ไม่เกินหน่ึงพัน และศูนย์  ค ๑ .๑ ป .๒/๑ , ป .๒/๒ ,
ป.๒/๓ 

17 8 

๒. การบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน 
1,000 

ค ๑.๑  ป.๒/๔   
29 15 

๓. การวัดความยาว ค ๒.๑ ป.๒/๒, ป.๒/๓ 16 8 
๔. การวัดนํ้าหนัก ค ๒.๑ ป.๒/๔, ป.๒/๕ 18 9 
๕. การคูณ ค 1.1  ป.๒/5 22 12 
๖. กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม :  ถั่วงอก

เพาะสนุก 
ค ๒.๑ ป.๒/2, ป.๒/๔ 

5 - 

7. การหาร ค 1.๑ ป.๒/6 21 12 
8. เวลา ค ๒.๑ ป.๒/1 15 8 
9. การวัดปริมาตร ค ๒.๑ ป.๒/6 19 10 

10. รูปเรขาคณิต ค ๒.2 ป.๒/1 9 5 
11. การบวก ลบ คณู หารระคน ค ๑.๑ ป.๒/7, ป.๒/8 13 8 
12. แผนภูมิรูปภาพ ค ๓.๑  ป.๒/๑ 9 5 
13. กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม :  สนุกกับ

เกมตัวต่อ 
 

7 - 

รวมทั้งสิน้ตลอดป ี ๒๐๐ ๑๐๐ 



๖๗ 
 

 

โครงสร้างรายวิชาคณติศาสตร์ 
ระดบัประถมศึกษา 

ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๓                           เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 

 
หมายเหต ุ  อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค 6๐/4๐ 

ลําดบั
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก 
คะแนน 

๑ จํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐   ค ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒,  
ค ๑.๒ ป.3/๑ 

12 6 

๒ การบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐   

ค ๑.๑ ป.๓/๕ 
19 11 

๓ เวลา ค 2.1 ป.๓/2 15 8 
๔ รูปเรขาคณิต ค 2.2 ป.๓/๑ 10 5 
๕ แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว ค 3.1 ป.๓/๑, ป.๓/๒  12 6 
๖ เศษส่วน ค ๑.๑ ป.๓/๓, ป.๓/๔,  

ป.๓/๑๐, ป.๓/๑๑ 
13 7 

๗ การคูณ ค ๑.๑ ป.๓/๖ 16 8 
๘ กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม :  สนุกกับ

เพนโทมิโน 
- 

5 - 

๙ การหาร ค ๑.๑ ป.๓/7 17 9 
๑๐ การวัดความยาว ค ๒.๑ ป.๓/๓, ป.๓/๔,   

ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
15 8 

๑๑ การวัดนํ้าหนัก ค ๒.๑ ป.๓/๗, ป.๓/๘, 
ป.๓/๙, ป.๓/๑๐ 

15 8 

๑๒ การวัดปริมาตร ค ๒.๑ ป.๓/๑๑, ป.๓/๑๒ 
,ป.๓/๑๓ 

16 8 

๑๒ เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ค 2.๑ ป.๓/๑ 18 9 
13 การบวก ลบ คณู หารระคน ค ๑.๑ ป.๓/๘, ป.๓/๙ 13 7 
14 กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม :  อยากค้า

อยากขายสินค้ามือสอง 
- 

4 - 

รวมทั้งสิน้ตลอดป ี ๒๐๐ ๑๐๐ 



๖๘ 
 

 

โครงสร้างรายวิชาคณติศาสตร์ 
ระดบัประถมศึกษา 

ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๔                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
ลําดบั
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก 
คะแนน

๑ จํานวนนับที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ 

ค ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
12 8 

๒ การบวกและการลบจํานวนนับ
ที่มากกว่า 100,000 

ค ๑.๑ ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๑๑, ป.๔/๑๒ 
13 8 

๓ การคูณ การหาร ค ๑.๑ ป.๔/๙, ป.๔/๑๑, ป.๔/๑๒ 24 15 
๔ การบวก ลบ คณู หารจํานวน

นับ 
ค ๑.๑ ป.๔/10, ป.๔/๑๑, ป.๔/๑๒ 

19 13 

๕ เวลา ค ๒.๑ ป.๔/๑ 12 7 
๖ กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม 

: ทัศนศึกษาแสนสนุก   
- 

- - 

๗ เศษส่วน ค ๑.๑ ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔ 12 7
๘ ทศนิยม ค ๑.๑ ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๑๕ , ป.๔/๑๖ 13 8
๙ มุม ค ๒.๑ ป.๔/๒ 

ค ๒.2 ป.๔/1
24 15 

๑๐ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ค ๒.๑ ป.๔/3 
ค ๒.2 ป.๔/2

19 12 

๑๑ การนําเสนอข้อมูล ค 3.1 ป.๔/1 12 7 
๑๒ กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม 

: วิศวกรตัวน้อย 
- 

- - 

รวมทั้งสิน้ตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐
 

หมายเหต ุ  อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  6๐/4๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



๖๙ 
 

 

โครงสร้างรายวิชาคณติศาสตร์ 
ระดบัประถมศึกษา 

ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๕                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
ลําดบั
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก 
คะแนน

๑ เศษส่วน ค ๑.๑ ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 34 20 
๒ ทศนิยม ค ๑.๑ ป.๕/1, ป.๕/6, ป.๕/7, ป.๕/๘ 

ค ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/2 
34 20 

๓ การนําเสนอข้อมูล ค 3.๑ ป.๕/1, ป.๕/2 12 8 
๔ กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม 

: กินอยู่อย่างฉลาด 
- 

- - 

๕ บัญญัติไตรยางศ์ ค ๑.๑ ป.๕/2 9 6
๖ ร้อยละ ค ๑.๑ ป.๕/๙ 17 11
๗ เส้นขนาน ค 2.2 ป.๕/1 13 9 
๘ รูปสี่เหลี่ยม ค ๒.๑ ป.๕/๑ 24 14
๙ ปริมาตรและความจุของทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ค ๒.๑ ป.๕/4 
ค 2.2 ป.๕/2, ป.๕/3

17 12 

๑๐ กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม 
: ออกแบบลานจอดรถ 

ค ๒.๑ ป.๕/๓ 
ค 2.2 ป.๕/4

- - 

รวมทั้งสิน้ตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐
 
หมายเหต ุ  อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  6๐/4๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

โครงสร้างรายวิชาคณติศาสตร์ 
ระดบัประถมศึกษา 

ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๖                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 
ลําดบั
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก 
คะแนน

๑ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ค ๑.๑ ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 19 13 
๒ เศษส่วน ค ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๗, ป.๖/๘ 17 10 
๓ ทศนิยม ค ๑.๑ ป.๖/๙, ป.๖/๑๐ 15 9 
๔ ร้อยละและอัตราส่วน ค ๑.๑ ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๑๑, ป.๖/๑๒ 20 12
๕ แบบรูป ค ๑.๒ ป.๖/๑ 9 6 
๖ กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม 

: หยิบให้ชนะ 
 

- - 

๗ รูปสามเหลี่ยม ค ๒.๑ ป.๖/๒ 
ค ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

20 13 

๘ รูปหลายเหลี่ยม ค ๒.๑ ป.๖/2, ป.๖/๓ 17 10
๙ วงกลม ค ๒.1 ป.๖/๓ 

ค ๒.๒ ป.๖/1
20 13 

๑๐ รูปเรขาคณิตสามมิติ ค ๒.1 ป.๖/1 
ค ๒.๒ ป.๖/3, ป.๖/4

13 8 

๑๐ การนําเสนอข้อมูล ค ๓.๑ ป.๖/๑ 10 6
11 กิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม 

:  โรงงานลูกกวาด 
- 

- - 

รวมทั้งสิน้ตลอดป ี ๑๖๐ ๑๐๐ 
 

หมายเหต ุ  อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  60/4๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



๗๑ 
 

 

ส่วนที่ ๓ 
คําอธิบายรายวิชา 

  การจัดทําคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
พุทธศักราช 2565 น้ัน ทางโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัยได้ดําเนินการในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  
ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเขียนในลักษณะความเรียง ระบุองค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามธรรมชาติของวิชา เป็นการเขียนในภาพรวมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน สะท้อนมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาพ้ืนฐานหรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม 
คําอธิบายรายวิชา มีส่วนประกอบ ดังต่อไปน้ี 

- รหัสวิชา 
- ช่ือรายวิชา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ช้ันปี 
- จํานวนเวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค11101 คณติศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่1        เวลา  200  ชั่วโมง  
 

 
ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ 1 ถึง 

100 และ 0 การแสดงจํานวนไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม การบอก
อันดับที่ หลัก ค่า ประจําหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
การเปรียบเทียบจํานวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลําดับจํานวนนับ 1 
ถึง 100 และ 0 ต้ังแต่ 3 ถึง 5 จํานวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก 
การหาผลลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค สัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ  การ
สร้างโจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต สามมิติ แบบรูปของจํานวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงที
ละ 1 ทีละ 10 แบบรูปซ้ําของจํานวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร โจทย์ ปัญหาเก่ียวกับความยาวที่มี
หน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การวัดนํ้าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบ
นํ้าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด โจทย์ปัญหาเก่ียวกับนํ้าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การอ่าน แผนภูมิ
รูปภาพ  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการ
ปฏิบัติ จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 
ตัวชี้วัด  
 ค. 1.1   ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  ป.1/4  ป.1/5  
 ค. 1.2   ป.1/1  
 ค. 2.1   ป.1/1  ป.1/2  
 ค. 2.2   ป.1/1  
 ค. 3.1   ป.1/1  
 รวม  10  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค12101  คณติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่ 2      เวลา  200  ชั่วโมง 
 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคํานวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปน้ี 
การบอกจํานวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจํานวนที่กําหนด อ่าน  และเขียนตัวเลข 

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดง จํานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  การเปรียบเทียบจํานวนนับ ไม่
เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย =  ≠  > <  การเรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ 
3 ถึง 5 จํานวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดง การลบของจํานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจํานวน ๑ หลักกับจํานวนไม่ เกิน ๒ หลัก  การหาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวต้ังไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารมี ๑ หลักทั้งหาร
ลงตัวและ หารไม่ลงตัว  การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของ จํานวนนับ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  
และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ช้ันตอนของจํานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  

การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลาที่มีหน่วยเด่ียวและเป็นหน่วยเดียวกัน  การ
วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและ เซนติเมตร  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเก่ียวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ เซนติเมตร  การวัดและเปรียบเทียบนํ้าหนักเป็นกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเก่ียวกับนํ้าหนักที่มี
หน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
 การจําแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม 
 การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกําหนดรูป ๑ รูปแทน 2 
หน่วย  5 หน่วย  หรือ 10 หน่วย 

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู ้สิ่งต ่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ ดี 
ต่อคณิตศาสตร์  สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และ
เช่ือมั่นในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทักษะท่ี
ต้องการวัด 

ตัวชี้วัด   
 ค 1.1    ป.2/1    ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4    ป.2/5     ป.2/6    ป.2/7     ป.2/8   
 ค 2.1     ป.2/1    ป.2/2    ป.2/3    ป.2/4    ป.2/5    ป.2/6 
 ค 2.2     ป.2/1 
 ค 3.1    ป.2/1   
 รวม  16  ตัวชี้วัด 



๗๔ 
 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค13101  คณติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่ 3      เวลา  200  ชั่วโมง 

 
 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคํานวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปน้ี  
การอ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจํานวนนับไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ
การบอก อ่านและเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่กําหนด  การ 
เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า
ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจํานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจํานวน ๑ หลักกับจํานวนไม่
เกิน ๔ หลักและจํานวน ๒ หลักกับจํานวน ๒ หลัก  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
การหารที่ตัวต้ังไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก  การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ช้ันตอนของจํานวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและ ผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบของ
เศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ากัน  และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและ
ผลบวกไม่เกิน ๑ และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 
 การระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูปของจํานวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 

การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเงิน  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
เวลาและระยะเวลา  การเลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวซองสิ่งต่าง ๆ เป็น
เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร การ
เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์
ต่าง ๆ การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ มิลลิเมตร เมตร
และเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  การเลือกใช้เครื่องช่ังที่เหมาะสม วัดและบอกน้ําหนัก เป็นกิโลกรัมและ
ขีด กิโลกรัมและกรัม  การคาดคะเนน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  การเปรียบเทียบน้ําหนักระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา
เก่ียวกับน้ําหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตัน กับกิโลกรัม  การเลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม วัด
และเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร  การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร  และ
แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 

การระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจํานวนแกนสมมาตร 
การเขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา การ

เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจํานวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคําตอบของโจทย์
ปัญหา 

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู ้สิ่งต ่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ ดี 



๗๕ 
 

 

ต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และ
เช่ือมั่นในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทักษะท่ี
ต้องการวัด 
 
ตัวชี้วัด 

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

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

   ป.3/8 ป.3/9    ป.3/10    ป.3/11   ป.3/12  ป.3/13  
ค 2.2    ป.3/1         
ค 3.1   ป.3/1  ป.3/2  
รวม  28 ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค14101 คณติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่4      เวลา  160  ชั่วโมง 
 

 
ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ ที่

มากกว่า 100,000 และ 0 หลัก ค่าประจําหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดง
จํานวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนที่มากกว่า 100,000 ค่าประมาณของ   
จํานวนนับ การใช้เครื่องหมาย ≈ การ บวก การลบ การคูณ การหาร การประมาณผลลัพธ์ การหาตัวไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร แบบรูปของจํานวนที่เกิด
จากการคูณ การหารด้วยจํานวนเดียวกัน เส้นตรง ส่วนของ เส้นตรง ส่วนประกอบของมุม ชนิดของมุม   
การวัดและการสร้างมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความหมาย การอ่านและเขียนเศษส่วนและ จํานวนคละที่ตัวส่วนตัวหน่ึงเป็น
พหุคูณของอีกตัวหน่ึง ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตําแหน่ง หลัก ค่าประจําหลัก
และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ  และ
เรียงลําดับทศนิยมการบวก การลบเศษส่วนและจํานวนคละที่ตัวส่วนตัวหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตัวหน่ึง 
โจทย์ ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจํานวนคละ การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสามตําแหน่ง โจทย์
ปัญหาการบวก การลบทศนิยม การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การ
เปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
เวลา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ จําแนกข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) 
การอ่านตารางสองทาง  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ  โดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  
 
ตัวชี้วัด  
 ค. 1.1  ป.4/1    ป.4/2    ป.4/3   ป.4/4    ป.4/5    ป.4/6    ป.4/7    ป.4/8     
           ป.4/9     ป.4/10  ป.4/11 ป.4/12  ป.4/13  ป.4/14  ป.4/15  ป.4/16  
 ค. 2.1  ป.4/1    ป.4/2    ป.4/3  
 ค. 2.2  ป.4/1    ป.4/2  
 ค. 3.1  ป.4/1  
 รวม  22  ตัวชี้วัด 

 
 
 



๗๗ 
 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค15101 คณติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่ 5      เวลา  160   ชั่วโมง 
 
   

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคํานวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปน้ี    
 การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม  การ
แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์  การหาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจํานวน
คละ  การหาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจํานวนคละ  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน  การหาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ตําแหน่ง  การหาผลหารที่ตัวต้ังเป็นจํานวนนับหรือทศนิยม ไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง และตัวหารเป็นจํานวนนับ 
ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน  และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน 
 การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับน้ําหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป 
ทศนิยม การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของ 
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
 การสร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้  การ
จําแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อกําหนดความยาว
ของด้านและขนาดของมุม หรือเมื่อกําหนดความยาวของเส้นทแยงมุม และการบอกลักษณะของปริซึม 

การใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา  และการเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูล
ที่เป็นจํานวนนับ 

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู ้สิ่งต ่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ ดี 
ต่อคณิตศาสตร์  สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และ
เช่ือมั่นในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทักษะท่ี
ต้องการวัด 

ตัวชี้วัด   
 ค 1.1    ป.5/1    ป.5/2   ป.5/3    ป.5/4    ป.5/5    ป.5/6    ป.5/7    ป.5/8    ป.5/9
 ค 2.1     ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3    ป.5/4   
 ค 2.2     ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3    ป.5/4      
 ค 3.1     ป.5/1    ป.5/2   
 รวม  19  ตัวชี้วัด 



๗๘ 
 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค16101 คณติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่ 6      เวลา  160   ชั่วโมง 
 

 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคํานวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปน้ี  
การเปรียบเทียบ เรียงลําดับเศษส่วนและจํานวนคละ จากสถานการณ์ต่าง ๆ  การเขียนอัตราส่วน

แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็น
จํานวนนับ  การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กําหนดให้  การหา ห.ร.ม. ของจํานวนนับไม่เกิน ๓ 
จํานวน  การหา ค.ร.น. ของจํานวนนับไม่เกิน ๓ จํานวน  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ 
ความรู้เก่ียวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน ของเศษส่วนและ
จํานวนคละ  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจํานวนคละ ๒ - ๓ ขั้นตอน  การหา
ผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา
อัตราส่วน  และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอน 

การแสดงวิธีคิดและหาคําตอบของปัญหาเก่ียวกับแบบรูป 
การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 

การจําแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกําหนดความ
ยาวของด้านและขนาดของมุม  การบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ และการระบุรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา 
การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 

สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน
การเรียนรู ้สิ่งต ่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ ดี 
ต่อคณิตศาสตร์  สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และ
เช่ือมั่นในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทักษะท่ี
ต้องการวัด 
ตัวชี้วัด 

ค 1.1    ป.6/1     ป.6/2    ป.6/3    ป.6/4    ป.6/5    ป.6/6    ป.6/7     ป.6/8    
   ป.6/9     ป.6/10    ป.6/11    ป.6/12 
ค 1.2     ป.6/1     
ค 2.1    ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3  
ค 2.2    ป.6/1    ป.6/2    ป.6/3    ป.6/4       
ค 3.1    ป.6/1   
รวม  21 ตัวชี้วัด 



๗๙ 
 

 

ส่วนที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

 
ความสําคัญของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดของหลักสูตร นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูล
สําหรับการตัดสินผลการเรียน  โดยมีองค์ประกอบของการวัดผลและประเมินการเรียนรู้ที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กําหนดจุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ไว้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  กําหนดให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัว ช้ี วัด  ที่ กําหนดในสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระ   
มีความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
แนวทางการวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน
ตามตัวช้ีวัดในรายวิชาพ้ืนฐาน ตามท่ีกําหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
จากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน
โดยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนโดยสังเกต
พัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม  การประเมินตาม
สภาพจริง เช่นการประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็น
ต้น  ควบคู่กับการใช้การทดสอบแบบต่าง ๆ อย่างสมดุลและครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้าน
เจตคติ  โดยให้ความสําคัญกับการประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้
เป็นข้อมูลเพ่ือการประเมินการเลื่อนช้ันและการจบการศึกษา 

และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถที่
แสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง และผู้ เรียนต้องรับผิดชอบและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของตนเองอย่างสม่ําเสมอเช่นกัน หน่วยการเรียนรู้เป็นส่วนที่ผู้สอนและผู้เรียนใช้ตรวจสอบ
ย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง การประเมินในระดับช้ันเรียนต้องอาศัยทั้งผลการประเมินย่อยเพ่ือ
พัฒนา และการประเมินผลรวมเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 

 
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ที่วางไว้ควรมีแนวทาง
ดังต่อไปน้ี 

๑. ต้องวัดทั้งความรู้  ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมรวมทั้งโอกาสในการเรียนของผู้เรียน 



๘๐ 
 

 

๒. วิธีการวัดผลและประเมินผล ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่
กําหนดไว้ 

๓.  ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลตามความเป็นจริงและต้องประเมินผลภายใต้
ข้อมูลที่มีอยู่ 

๔ . ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องนําไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุป 
ที่สมเหตุสมผล 

๕. การวัดผลต้องเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งด้านของวิธีการวัด  โอกาสของการประเมิน 
 

การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมสํารวจภาคสนาม กิจกรรมการสํารวจ

ตรวจสอบ  การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ในการทํากิจกรรมเหล่าน้ีต้องคํานึงว่าผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคน
จึงอาจทํางานช้ินเดียวกันได้เสร็จในเวลาที่แตกต่างกัน และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อผู้เรียนทํา
กิจกรรมเหล่าน้ีแล้วก็จะต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ช้ินงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่าง 
ๆเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ทําและผลงาน
เหล่าน้ีต้องใช้วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกันเพ่ือช่วยให้สามารถประเมินความรู้ความสามารถ
และความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของผู้เรียนได้ การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ
มีการประเมินหลาย ๆ ด้าน หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมิน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ 
ลักษณะสําคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

๑. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะที่สําคัญคือใช้วิธีการประเมินกระบวนการคิดที่
ซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผู้ผลิตและกระบวนการท่ีได้ผลผลิต 
มากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจําความรู้อะไรได้บ้าง 

๒. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริมและส่วนที่ควร
จะแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความต้องการ
ของแต่ละบุคคล 

๓. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของเพ่ือน
ร่วมห้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เช่ือมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ 

๔. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการ
สอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้
หรือไม่ 

๕. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
๖. ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
 

วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้ 
เพ่ือให้การวัดและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ผลการประเมินอาจจะ

ได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
๑. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 



๘๑ 
 

 

๒. ช้ินงาน ผลงาน รายงาน 
๓. การสัมภาษณ์ 
๔. บันทึกของผู้เรียน 
๕. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู 
๖. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (Practical assessment) 
๗. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance assessment) 
๘. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน (Portfolio assessment) 
 

การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance assessment) 
ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการทํางานต่าง ๆ เป็นสถานการณ์ 

ที่กําหนดให้ ซึ่งเป็นของจริงหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานได้
จริง โดยประเมินจากกระบวนการทํางาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดขั้นสูง และผลงานที่ได้ลักษณะ
สําคัญของการประเมินความสามารถคือ กําหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการทํางานผลสําเร็จของงาน มีคําสั่ง
ควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน และมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน การประเมินความสามารถท่ีแสดงออก
ของผู้เรียนทําได้หลายแนวทางต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาวการณ์ และความสนใจของผู้เรียน  

 

การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน (Portfolio assessment) 
แฟ้มผลงานคืออะไร 
เมื่อผู้เรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนหรือ 

นอกห้องเรียนก็ตาม ก็จะมีผลงานที่ได้จากการทํากิจกรรมเหล่าน้ันปรากฏอยู่เสมอ ซึ่งสามารถจําแนกผลงาน 
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. การฟังบรรยาย เมื่อผู้เรียนฟังการบรรยายก็จะมีสมุดจดคําบรรยาย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของบันทึกอย่าง
ละเอียดหรือบันทึกแบบย่อ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับลักษณะของความชอบและความเคยชินของผู้เรียนในการบันทึก 
คําบรรยาย 

๒. การทําการทดลอง ผลงานของผู้เรียนที่เก่ียวข้องกับการทดลอง อาจประกอบด้วยการวางแผนการ
ทดลองทั้งในรูปของบันทึกอย่างเป็นระบบหรือบันทึกแบบย่อ การบันทึกวิธีการทดลอง ผลการทดลองและ
ปัญหาที่พบขณะทําการทดลอง การแปลผล สรุปผลและการอภิปรายผลการทดลอง และผลงานสุดท้ายที่
เก่ียวข้องกับการทดลอง คือการรายงานผลการทดลองที่ผู้เรียนอาจทําเป็นกลุ่มหรือเด่ียวก็ได้ 

๓. การอภิปราย ผลงานของผู้เรียนที่เก่ียวข้องกับการอภิปราย คือ วางหัวข้อและข้อมูลที่จะนํามาใช้ใน
การอภิปราย ผลที่ได้จากการอภิปรายรวมท้ังข้อสรุปต่าง ๆ 

๔. การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จัดเป็นผลงานที่สําคัญประการหน่ึงของผู้เรียนที่เกิดจากการได้รับ
มอบหมายจากครูผู้สอนให้ไปค้นคว้าหาความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่กําลังศึกษา 
ผลงานที่ได้จากการค้นคว้าเพ่ิมเติมอาจอยู่ในรูปของรายงาน การทําวิจัยเชิงเอกสารหรือบันทึกประเด็นสําคัญ 
ซึ่งอาจนํามาใช้ประกอบการอภิปรายในช่ัวโมงเรียนก็ได้ 

๕. การศึกษานอกสถานที่ การศึกษานอกสถานที่จัดเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์
ตรงกับเรื่องที่กําลังศึกษา ผลงานที่ได้อาจประกอบด้วยการบันทึกการสังเกต การตอบคําถามหรือปัญหาจาก 
ใบงาน การเขียนรายงานสิ่งที่ค้นพบ 



๘๒ 
 

 

           ๖. การบันทึกรายวัน เป็นผลงานประการหนึ่งของผู้เรียนที่อยู่นอกเหนือจากผลงานที่แสดงถึงการเรียนรู้
โดยตรง แต่จะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ประเมินได้เข้าใจในประเด็นหรือสิ่งที่ผู้เรียนนึกคิดเก่ียวกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยนอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังอาจมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถอ่ืน ๆ อีกด้วยเช่น การสื่อสาร ผลงานเหล่าน้ีถ้าได้รับการเก็บรวบรวม
อย่างมีระบบด้วยตัวผู้เรียนเองตามช่วงเวลา ทั้งก่อนและหลังการทํากิจกรรมเหล่าน้ี โดยได้รับคําแนะนําจาก
ผู้สอน และผู้เรียนฝึกทําจนเคยชินแล้วจะถือเป็นผลงานที่สําคัญย่ิงที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนต่อไป 

ในการวัดและประเมินผลด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมถึงการที่นักเรียนได้แสดงออก ให้ครูเห็นถึงความรู้
ความสามารถที่ครูได้คาดหวังว่านักเรียนจะมีความรู้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้น้ัน การวัดและประเมินผลในด้านน้ี จะ
ช่วยสะท้อนให้ครูและนักเรียนได้ทราบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด มีอะไรท่ีครูควร
ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และเรียนรู้ไปมากน้อยเพียงใดตามจุดประสงค์ที่ครูต้ังไว้ อาจใช้วิธีการสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทั้งการสอบย่อยและการสอบใหญ่ การให้นักเรียนสอบปฏิบัติการต่าง ๆ  
 

แนวทางการให้คะแนนเพื่อการประเมิน 
จากที่กล่าวมาแล้วว่า การประเมินจากสภาพจริงให้ความสําคัญต่อการประเมินโดยใช้ข้อสอบแบบ

เขียนตอบน้อยมาก แต่จะให้ความสําคัญต่อการแสดงออกที่แท้จริงของนักเรียนขณะทํากิจกรรม งานหรือ
กิจกรรมที่กําหนดให้นักเรียนทําจะมีแนวทางไปสู่ความสําเร็จของงานและมีวิธีการหาคําตอบหลายแนวทาง 
คําตอบที่ได้อาจมิใช่ในแนวทางที่กําหนดไว้เสมอไป จึงทําให้การตรวจให้คะแนนไม่สามารถให้อย่างชัดเจน
แน่นอนเหมือนการตรวจให้คะแนนแบบข้อสอบเลือกตอบ ดังน้ันการประเมินจากสภาพจริง จึงต้องมีการ
กําหนดแนวทางการให้คะแนนอย่างชัดเจน การกําหนดแนวทางอาจจัดทําโดยครู คณะครูหรือครูและ
นักเรียนกําหนดร่วมกัน แนวทางการประเมินนั้นจะต้องมีมาตรวัดว่านักเรียนทําอะไรได้สําเร็จ และระดับ
ความสําเร็จอยู่ในระดับใด แนวทางการประเมินที่มีมาตรวัดน้ี เรียกว่า Rubric การประเมินโดยอิง Rubric 
น้ี โดยทั่วไปมี ๒ แบบคือ 

๑. การให้คะแนนภาพรวม (Holistic score) 
๒. การให้คะแนนแยกองค์ประกอบ (Analytic score) 
 

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
ประสบผลสําเร็จน้ัน นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา  
มีรายละเอียด ดังน้ี 



๘๓ 
 

 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ครู 
ผู้สอนดําเนินการเป็นปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครู ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้
นักเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวช้ีวัดให้มีการสอน
ซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากน้ียังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ตนด้วย ทั้งน้ีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพ่ือตัดสินผล  การ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนําผล
การเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะ
เป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จําแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่ม
นักเรียนทั่วไป กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุ่มผู้เรียน
ที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มนักเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจาก การประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การดําเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสําเร็จใน
การเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกําหนดของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้ัน ผู้สอนต้องคํานึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคน
เป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    



๘๔ 
 

 

  ระดับประถมศึกษา 
  (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของจํานวนตัวช้ีวัด 

(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ “๑” จึงจะถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

(๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป    และมีผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ผ่าน”         

  การพิจารณาเลื่อนช้ัน ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้ผ่อนผันให้เลื่อนช้ันได้ แต่หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจํานวนมาก และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น ให้ต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ําช้ันได้ ทั้งน้ี
ให้คํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นสําคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
 ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ระดับผลการเรียนหรือระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของนักเรียน  เป็นระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับดังน้ี 
 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ
๔ ผลการเรียนดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนคอ่นข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า ๕๐ - ๕๔ 
๐ ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้ัน ให้ระดับผล
การประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 

           ๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบความก้าวหน้า ในการ

เรียนรู้ของนักเรียน ต้องสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๘๕ 
 

 

         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา กําหนดเกณฑ์กลางสําหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา  
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

(๑) นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน 
ที่กําหนด  

(๒) นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กําหนด 
(๓) นักเรียนมผีลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์  การ 

ประเมินตามที่กําหนด 
(๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตามท่ีกําหนด 
           (๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีกําหนด 
 สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสําหรับผู้
มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
คณะกรรมการของสถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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อภิธานศัพท์ 
ศัพท์ที่เกีย่วข้องกับตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 

การดาํเนินการ  (operation) 
การดําเนินการในที่น้ีจะหมายถึงการดําเนินการของจํานวนและการดําเนินการของเซต ซึ่งการ

ดําเนินการของจํานวนในที่น้ีได้แก่ การบวก การลบ การคูณ การหาร การยกกําลัง และการถอดราก 
ของจํานวนที่กําหนด การดําเนินการของเซตในที่น้ี ได้แก่  ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน  และคอมพลีเมนต์ 
ของเซต 

การตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบ (awareness of reasonableness of answer) 
 การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ เป็นการสํานึก เฉลียวใจ หรือฉุกคิดว่าคําตอบที่
ได้มาน้ันน่าจะถูกต้องหรือไม่  เป็นคําตอบที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้  หรือเป็นคําตอบที่ควรตอบหรือไม่ 
เช่น  นักเรียนคนหน่ึงตอบว่า 1 1

2 4
    เท่ากับ  2

6
 แสดงว่านักเรียนคนน้ีไม่ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล

ของคําตอบ เพราะไม่ฉุกคิดว่าเมื่อมีอยู่แล้วครึ่งหน่ึง การเพ่ิมจํานวนที่เป็นบวกเข้าไป ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา
ต้องมากกว่าคร่ึง  แต่คําตอบที่ได้ 2

6
 น้ันน้อยกว่าครึ่ง ดังน้ันคําตอบที่ได้ไม่น่าจะถูกต้อง  สมควรที่จะต้อง

คิดหาคําตอบใหม่   
 ผู้ที่มีความรู้สึกเชิงจํานวนดีจะเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้จากการ
คํานวณหรือการแก้ปัญหาได้ดี  การประมาณค่าเป็นวิธีหน่ึงที่อาจช่วยให้พิจารณาได้ว่าคําตอบที่ได้
สมเหตุสมผลหรือไม่  

การนกึภาพ  (visualization) 
การนึกภาพเป็นการนึกถึงหรือวิเคราะห์ภาพหรือรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ในจินตนาการเพ่ือคิดหา

คําตอบ  หรือกระบวนการที่จะได้ภาพหรือเกิดภาพที่ปรากฏ  เช่น   
 
 
                                           
 

 
เมื่อต้องการหาปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของปริซึมในรูป ก  ถ้าสามารถใช้การนึกภาพได้ว่าปริซึม

ดังกล่าวประกอบด้วยปริซึม 2 แท่งดังรูป ข  หรือ รูป ค   ก็อาจทําให้หาปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของปริซึมใน
รูป ก  ได้ง่ายขึ้น 

การประมาณ (approximation)  
 การประมาณเป็นการหาค่าซึ่งไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่เป็นการหาค่าที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะ
นําไปใช้ เช่น ประมาณ 25.20 เป็น 25 หรือประมาณ 178 เป็น 180  หรือประมาณ 18.45 เป็น 20 
เพ่ือสะดวกในการคํานวณ  ค่าที่ได้จากการประมาณ เรียกว่า ค่าประมาณ 

รูป ค รูป ข รูป ก 



๘๗ 
 

 

การประมาณค่า (estimation) 
 การประมาณค่าเป็นการคํานวณหาผลลัพธ์โดยประมาณ ด้วยการประมาณแต่ละจํานวนที่เก่ียวข้อง
ก่อนแล้วจึงนํามาคํานวณหาผลลัพธ์  การประมาณแต่ละจํานวนที่จะนํามาคํานวณอาจใช้หลักการปัดเศษ
หรือไม่ใช้ก็ได้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์   

การแปลงทางเรขาคณติ (geometric transformation) 
การแปลงทางเรขาคณิตในที่น้ีเน้นเฉพาะการเปลี่ยนตําแหน่งของรูปเรขาคณิตที่ลักษณะและขนาด

ของรูปยังคงเดิม  ซึ่งเป็นผลจากการเลื่อนขนาน (translation)  การสะท้อน (reflection)  หรือการหมุน 
(rotation) โดยไม่กล่าวถึงสมการหรือสูตรที่แสดงความสัมพันธ์ในการแปลงนั้น 

การสบืเสาะ สงัเกต และคาดการณเ์กี่ยวกบัสมบตัทิางเรขาคณติ 

 การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ขึ้นมาด้วยตนเอง ในที่น้ีใช้สมบัติทางเรขาคณิตเป็นสื่อในการเรียนรู้  ผู้สอนควรกําหนดกิจกรรมทาง
เรขาคณิตที่ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานเดิมที่เคยเรียนมาเป็นฐานในการต่อยอดความรู้  ด้วยการ 
สํารวจ  สังเกต  หาแบบรูป และสร้างข้อความคาดการณ์ที่อาจเป็นไปได้ อย่างไร  ก็ตามผู้สอนต้องให้ผู้เรียน
ตรวจสอบว่าข้อความคาดการณ์น้ันถูกต้องหรือไม่  โดยอาจค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมว่าข้อความคาดการณ์
น้ันสอดคล้องกับสมบัติทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม่ ในการประเมินผลสามารถ
พิจารณาได้จากการทํากิจกรรมของผู้เรียน  

ความรูส้ึกเชิงจํานวน (number sense) 
ความรู้สึกเชิงจํานวนเป็นสามัญสํานึกและความเข้าใจเก่ียวกับจํานวนที่อาจพิจารณาในด้านต่าง ๆ 

เช่น 
 เข้าใจความหมายของจํานวนที่ใช้บอกปริมาณ  (เช่น  ดินสอ 5 แท่ง)  และใช้บอกอันดับที่  

(เช่น ว่ิงเข้าเส้นชัยเป็นที่ 5) 
 เข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจํานวนใด ๆ กับจํานวนอ่ืน ๆ เช่น  8  มากกว่า  7  อยู่  

1   แต่น้อยกว่า 10  อยู่ 2 
 เข้าใจเก่ียวกับขนาดของจํานวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอ่ืน  เช่น  8  ใกล้เคียงกับ 4    

แต่ 8 น้อยกว่า  100  มาก 
 เข้าใจผลที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินการของจํานวน  เช่น  คําตอบของ 65 + 42          

ควรมากกว่า 100  เพราะว่า  65 > 60,  42 > 40   และ  60 + 40 = 100 
 ใช้เกณฑ์จากประสบการณ์ในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจํานวน  เช่น การ

รายงานว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 คนหน่ึงสูง  250  เซนติเมตรน้ันไม่น่าจะเป็นไปได้ 
ความรู้สึกเชิงจํานวนสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้  โดยจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงการคิดในใจและการประมาณค่า ผู้เรียนที่มีความรู้สึกเชิงจํานวนดี จะเป็นผู้ที่
สามารถตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้จากการคํานวณและการแก้ปัญหาได้ดี 
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ตัวแบบเชิงคณติศาสตร์ (mathematical model) 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้แก่  ตาราง  กราฟ  นิพจน์  สมการ  อสมการ  ฟังก์ชัน  หรืออ่ืน ๆ ที่

เหมาะสม  ซึ่งใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กําหนดให้ 

ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ (mathematical skill and process) 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่น้ี เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็น และต้องการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตุผล  
ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนําเสนอ ความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้  และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้สอนต้องสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เข้ากับการเรียนการสอนด้านเน้ือหา ด้วยการให้นักเรียนทํากิจกรรม หรือต้ังคําถามที่กระตุ้นให้
นักเรียนคิด อธิบาย และให้เหตุผล เช่นให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วหรือให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา  ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางพีชคณิตในการแก้ปัญหาหรืออธิบายเหตุผลทาง
เรขาคณิต ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเก่ียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
หรือกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายและแตกต่างจากคน
อ่ืน รวมท้ังการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากคนอ่ืนด้วย 

การประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถประเมินได้จากกิจกรรมที่
นักเรียนทํา  จากแบบฝึกหัด  จากการเขียนอนุทิน  หรือข้อสอบที่เป็นคําถามปลายเปิดที่ให้โอกาสนักเรียน
แสดงความสามารถ 

แบบจําลองทางเรขาคณติ (geometric model) 
แบบจําลองทางเรขาคณิตได้แก่รูปเรขาคณิตซึ่งใช้ในการแสดงการอธิบายความสัมพันธ์หรือช่วย

แก้ปัญหาที่กําหนดให้ 

แบบรูป (pattern) 
แบบรูปเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสําคัญร่วมกันของชุดของจํานวน  รูปเรขาคณิต  หรือ   

อ่ืน ๆ  การให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกตและวิเคราะห์แบบรูปเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
สร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์  กล่าวคือสังเกต  สํารวจ  คาดการณ์  และให้เหตุผลสนับสนุนหรือค้าน
การคาดการณ์ 

ตัวอย่างเช่น  ในระดับประถมศึกษา  เมื่อกําหนดชุดของรูปเรขาคณิต    และถ้า
ความสัมพันธ์เป็นเช่นน้ีเรื่อยไป  ผู้เรียนน่าจะคาดการณ์ได้ว่ารูปต่อไปในแบบรูปน้ีควรเป็น  ด้วยเหตุผล
ที่ว่ามีการเขียนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมสลับกันครั้งละหน่ึงรูป 

เช่นเดียวกันเมื่อมีแบบรูปชุดของจํานวน  101  1001  10001  100001  และถ้า
ความสัมพันธ์เป็นเช่นน้ีเรื่อยไป  ผู้เรียนน่าจะคาดการณ์ได้ว่าจํานวนถัดไปควรเป็น  1000001  ด้วย
เหตุผลที่ว่าตัวเลขที่แสดงจํานวนถัดไปได้มาจากการเติม 0 เพ่ิมขึ้นมาหน่ึงตัวในระหว่างเลขโดด 1 ที่อยู่ 
หัวท้าย 
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ในระดับช้ันที่สูงขึ้น แบบรูปที่กําหนดให้ผู้เรียนสังเกตและวิเคราะห์ควรเป็นแบบรูปที่สามารถ
นําไปสู่การเขียนรูปทั่วไปโดยใช้ตัวแปรในลักษณะเป็นฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์อ่ืน ๆ เชิงคณิตศาสตร์  เช่น  
เมื่อกําหนดแบบรูป  1  3  5  7  9  11  มาให้และถ้าความสัมพันธ์เป็นเช่นน้ีเรื่อยไป  ผู้เรียนควรเขียนรูป
ทั่วไปของจํานวนในแบบรูปได้เป็น  2n – 1  เมื่อ  n = 1, 2, 3, … 

รปูเรขาคณติ  (geometric figure) 
รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วยจุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหน่ึงอย่าง 
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ ได้แก่  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  และรังสี 
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสองมิติ ได้แก่  มุม  วงกลม  รูปสามเหลี่ยม  และรูปสี่เหลี่ยม 
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสามมิติ ได้แก่  ทรงกลม  ลูกบาศก์  ปริซึม  และพีระมิด 

สันตรง (straightedge) 
 สันตรงเป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนเส้นในแนวตรง เช่น ใช้เขียนส่วนของเส้นตรง  
และรังสี  ปกติบนสันตรงจะไม่มีมาตราวัด (measure) กํากับไว้  อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอนอนุโลม
ให้ใช้ไม้บรรทัดแทนสันตรงได้โดยถือเสมือนว่าไม่มีมาตราวัด 

เหตุผลเกี่ยวกบัปรภิูมิ  (spatial  reasoning) 
เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิในที่น้ีเป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมบัติต่าง ๆ ของรูปเรขาคณิต

และความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต มาให้เหตุผลหรืออธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 
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 ประชุมทางวิชาการการวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยสํานักงานเลขาธิการสภา 
 การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ วันที่  ๑๙- ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๔๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๒ 
 

 

คณะผู้จัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายสุชาติ  แวงโสธรณ์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย 
2. นายอภิเดช  แจ่มพงษ์ รองผู้อํานวยการ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย 
3. นางภาวิณี  รัตนศรี รองผู้อํานวยการ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย 
4. นายวีระชัย  ศรีหาพล รองผู้อํานวยการ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย 
5. นางสุนันทา  ครองยุทธ รองผู้อํานวยการ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย 

  
คณะผู้จัดทํา 

1. นางศรีอัมพร  ศรีวิไสย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. นางกนกวรรณ  ภูมิทิวนนท์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 
3. นางสาววริศราภรณ์  ประสิทธ์ินอก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 
4. นางสาวพรนภา  บุตรสมบูรณ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2 
5. นายปรีชา  ซอคําศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2 
6. นางรตัติกูล  ภูมาตนา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3 
7. นางสาวสุมลทิพย์  เพ่ิมพูล  ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3 
8. นางเกศติยา  ศรีดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 
9. นางสาวชลิตตา  ภูจริต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 
10.   นางสาวนภารัตน์  หวังสุขกลาง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 
11.   นางสุกันยา  ทิวะสิงห์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 
12.   นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีวิศร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 
13.   นางสาวจุฑามาศ  นาสมจิตร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ESMP 
14.   นางสาวอภิญญา  ถิตย์สมบูรณ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ESMP 
15.   นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ESMP 
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