
การพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระคณติศาสตร์    ป . 2 

บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์   คิดอยา่งมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 ความส าคญั 

 การท่ีจะใชภ้าษาใหเ้กิดประสิทธิผลนั้น ผูใ้ชภ้าษาจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนตามสมควร ตามปกตินั้นการสอน
ภาษาใดๆ ก็จะตอ้งสอนการใชภ้าษา หลกัภาษา วรรณคดี และวฒันธรรมในดา้นการใชภ้าษานั้นประกอบไปดว้ย
ทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารนั้น มีทกัษะท่ีใชใ้นการรับ
สาร  ซ่ึงไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง และการอ่าน และทกัษะในการส่งสาร ซ่ึงไดแ้ก่ การพดูและการเขียน ในการด าเนินชีวติ
จะตอ้งมีการส่งสารและรับสารตลอดเวลา  
  

สาระส าคญัในสาระการเรียนรู้ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองตามศกัยภาพ โดย
ก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
  จ านวนและการด าเนินการ  ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง สมบติัเก่ียวกบั
จ านวนจริง   การด าเนินการของจ านวน  อตัราส่วน  ร้อยละ  การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน และการใชจ้  านวนในชีวิต
จริง 
  การวดั   ความยาว ระยะทาง น ้าหนกั พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดัระบบต่าง ๆ การ
คาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และการน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  เรขาคณติ   รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจ าลองทาง
เรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ในเร่ืองการเล่ือนขนาน 
(translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน (rotation) 
  พชีคณติ   แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั เซตและการด าเนินการของเซต การใหเ้หตุผล นิพจน์ 
สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   การก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ค าถาม การก าหนดวธีิการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล  ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และ



การแปลความขอ้มูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นในการ
อธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินชีวติประจ าวนั 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1   เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวติจริง 
มาตรฐาน ค 1.2  เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
                             การด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.3  ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.4  เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้
 
สาระท่ี 2 การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1   เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
มาตรฐาน ค 2.2  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
 
สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1   อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2 ใชก้ารนึกภาพ ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ 
                             และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต ในการแกปั้ญหา 
 
สาระท่ี 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1   เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูปความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั 
มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช ้ 
                             แกปั้ญหา 
 
สาระท่ี 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1   เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
มาตรฐาน ค 5.2 ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้อยา่งสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
 
 



สาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และ
การน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

วสัิยทศัน์ 

 การศึกษาคณิตศาสตร์ ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   ๒๕๕๑  เปิดโอกาส
ใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวิตตามศกัยภาพ  ทั้งน้ีเพื่อให้เยาวชนเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง   สามารถน าความรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นไป
พฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึน  รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และเป็นพื้นฐานส าหรับ
การศึกษาต่อ  ดงันั้นจึงเป็นความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ี ตอ้งจดัสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนแต่ละคน  
ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้
 ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  และตอ้งการเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน  ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของ
สถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัโปรแกรมการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน  เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ตามความถนดัและความสนใจ  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นผูเ้รียนมีความรู้ท่ีทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ 

 

หลกัการ 

หลกัสูตรสถานศึกษา ไดใ้ชห้ลกัการพฒันาหลกัสูตรตามแบบของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมี
หลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
              ๑.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้     เป็น
เป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่
กบัความเป็นสากล 
 ๒.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
 ๓.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา    ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 ๔. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้ 
 ๕.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 ๖.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

 



 

จุดหมาย 

หลกัสูตรสถานศึกษามีความมุ่งหมายในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 

4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม  มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข     

สมรรถนะส าคญั 

หลกัสูตรสถานศึกษามุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานมีสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ดงัน้ี 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ คือ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การ
เลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่งสร้างสรรค ์ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการ



เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และ
มีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน        ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้าง
เสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบั
การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น 
 5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมี
ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์
 หลกัสูตรสถานศึกษา มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้
อยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 
 1.  รักชำติ  ศำสน์ กษัตริย์ หมายถึง  การปฏิบติัตนเป็นคนดีในสังคม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย  ์
 2.  ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง  ปฏิบติัตนอยา่งตรงไปตรงมา ทั้งกาย  วาจา ใจ   
 3.   มีวนัิย หมายถึง ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องโรงเรียน  ครอบครัวชุมชน และกิจกรรมในหอ้งเรียน เช่น  สมุด
งาน   ช้ินงาน  สะอาดเรียบร้อยปฏิบติัตนอยูใ่นขอ้ตกลงท่ีก าหนดใหร่้วมกนั  ทุกคร้ัง 
 4.  ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นในการเรียน  รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ องคค์วามรู้ใหก้บัผูอ่ื้น   
 5.   อยู่อย่ำงพอเพยีง หมายถึง  มีความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง รู้จกัการด ารงชีวิตใหมี้คุณค่า 
 6.   มุ่งมั่นในกำรท ำงำน หมายถึง มุ่งมัน่ท างานอยา่งรอบคอบ จนประสบผลส าเร็จ 
 7.  รักควำมเป็นไทย หมายถึง มีความตระหนกัเห็นคุณค่าของความเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดี  รักษา
เอกลกัษณ์ ไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
              8.  มีจิตสำธำรณะ หมายถึงมีความส านึกและมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัใน
สังคมอยา่งมีความสุข 

คุณภำพผู้เรียน   
 จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
          1.  มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนยแ์ละการ
ด าเนินการของจ านวน สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
          2.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้าหนกั ปริมาตร ความจุ เวลาและเงินสามารถวดัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม และน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้



          3.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากทรงกลม 
ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 
          4.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป และอธิบายความสัมพนัธ์ได ้
          5.  รวบรวมขอ้มูล และจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นใน 
ชีวติประจ าวนั และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้
          6.  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและ
สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

โครงสร้างเวลาเรียน 

 ค12101  คณิตศาสตร์  5  ชัง่โมง/สัปดาห์          จ  านวน 200   ชัว่โมง 
 

มาตรฐานตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 

สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ 
 มาตรฐาน  ค 1.1     เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวิตจริง 
 มาตรฐาน  ค 1.2    เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ การด าเนินการ
ต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา                       
 มาตรฐาน  ค 1.3    ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 
 มาตรฐาน ค 1.4    เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้
สาระที ่2  การวดั 
 มาตรฐาน  ค 2.1    เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 มาตรฐาน  ค 2.2    แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 
สาระที ่3  เรขาคณติ 
 มาตรฐาน ค 3.1    อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 มาตรฐาน ค 3.2   ใชก้ารนึกภาพ ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต ในการแกปั้ญหา 
สาระที ่4  พชีคณติ 
 มาตรฐาน  ค 4.1     เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั 
 มาตรฐาน ค 4.2   ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  model)  อ่ืน 
ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใชแ้กปั้ญหา   
 สาระท่ี 5  การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 5.1    เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 



 มาตรฐาน ค 5.2   ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้อยา่ง
สมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค 5.3   ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนแกนกลาง 

สำระที ่1   จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน  ค 1.1  เข้ำใจถึงควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวนและกำรใช้จ ำนวนในชีวติจริง 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ค 1.1 ป 2 /1 1. เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก   

ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือ  แสดง
ปริมาณของส่ิงของหรือจ านวนนบัท่ี
ไม่เกิน     หน่ึงพนั  และศูนย ์

-  การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทยและตวัหนงัสือ
แสดงจ านวน 
-  การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
-  การนบัเพิ่มทีละ 5  ทีละ 10  และทีละ 100 
-  การนบัลดทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ 100 
-  จ  านวนคู่  จ  านวนค่ี 

ค 1.1 ป 2 /2 2. เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวน
นบั    ไม่เกินหน่ึงพนั  และศูนย ์

-  หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั และการใช ้0 เพื่อ
ยดึต าแหน่งของหลกั 
-  การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูป  กระจาย 
-  การเปรียบเทียบจ านวนและการใชเ้คร่ืองหมาย  =  =  >  <   
-  การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้จ านวน 

 

 
 
 
 
 
 
 



สาระที ่1   จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน  ค 1.2  เข้าใจถึงผลทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหว่างการ 
ด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ค 1.2 ป 2 /1 1. บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  

ลบ  คูณหารระคนของจ านวนนบั
ไม่เกินหน่ึงพนั และศูนย ์ พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ  
 

-  การบวก  การลบ 
-  ความหมายของการคูณ  และการใชเ้คร่ืองหมายคูณ( × ) 
-  การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกินสองหลกั 
-  ความหมายของการหาร  และการใช ้เคร่ืองหมายหาร  
-  การหารท่ีตวัหารและผลหารมีหน่ึงหลกั 
-  การบวก  ลบ คูณ  หารระคน 

ค 1.2 ป 2 /2 2. วเิคราะห์และหาค าตอบของ             
โจทยปั์ญหา  และโจทยปั์ญหา
ระคนของ  จ  านวนนบัไม่เกินหน่ึง
พนั และศูนย ์ พร้อมทั้งตระหนกัถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ  

-  โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร    
-  โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ การคูณ   การหารระคน    
-  การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก  การลบ   
   การคูณ  การหาร 

 
สาระที ่1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- - - 

 

สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกีย่วกบัจ านวนไปใช้ 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- - - 

 
 
 
 
 
 



สาระที ่2   การวดั 
มาตรฐาน  ค 2.1  เข้าใจพืน้ฐานเกีย่วกบัการวดั  วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงทีต้่องการวดั 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ค 2.1 ป 2 /1 1. บอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  

และเปรียบเทียบความยาวในหน่วย
เดียวกนั   

-  การวดัความยาว (เมตร  เซนติเมตร) 
-  การเปรียบเทียบความยาว (หน่วยเดียวกนั)  
 

ค 2.1 ป 2 /2 2. บอกน ้าหนกัเป็นกิโลกรัม  และขีด       
และเปรียบเทียบน ้าหนกัในหน่วยเดียวกนั 

-  การชัง่น ้าหนกั (กิโลกรัม  ขีด) 
-  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ (ลิตร) 

ค 2.1 ป 2 /3 3. บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร         
และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ      
ในหน่วยเดียวกนั 

-  การตวง (ลิตร) 
-  การเปรียบเทียบน ้าหนกั (หน่วยเดียวกนั) 

ค 2.1 ป 2 /4 4. บอกจ านวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญ
และธนบตัร 

-  ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบตัร 
-  การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและ 
   ธนบตัร 
-  การบอกจ านวนเงินทั้งหมด (บาท  สตางค)์ 

ค 2.1 ป 2 /5 5. บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา             
(ช่วง 5 นาที) 

-  การบอกเวลาเป็นนาฬิกากบันาที 
   (ช่วง 5 นาที) 

ค 2.1 ป 2 /6 6. บอกวนั  เดือน  ปีจากปฏิทิน -  การอ่านปฏิทิน  เดือน  และอนัดบัท่ี 
   ของเดือน 

สำระที ่2   กำรวดั 
มำตรฐำน  ค 2.2  แก้ปัญหำเกีย่วกบักำรวดั 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ค 2.2 ป 2 /1 1. แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว     

การชัง่  การตวง  และเงิน 
-  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว 
    (บวก  ลบ) 
-  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่ (บวก  ลบ) 
-  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการตวง (บวก  ลบ   
     คูณ  หาร) 
-  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน (บวก  ลบ 
     หน่วยเป็นบาท) 

 
 
 



สาระที ่3   เรขาคณติ 
มาตรฐาน  ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณติสองมิติและสามมิติ 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ค 3.1 ป 2 /1 1. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติวา่

เป็นรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม  
หรือรูปวงรี 

-  รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม   
    รูปวงรี 
 

ค 3.1 ป 2 /2 2. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติวา่
เป็นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม  หรือ
ทรงกระบอก 

-  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม   
   ทรงกระบอก 
 

ค 3.1 ป 2 /3 3. จ าแนกระหวา่งรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก     
กบัทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  และรูปวงกลม 
กบัทรงกลม 

-  รูปเรขาคณิตสองมิติกบัรูปเรขาคณิต 
    สามมิติ 
 

 
สาระท่ี 3   เรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค 3.2  ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial  reasoning)  และใชแ้บบจ าลองทาง
เรขาคณิต (geometric  model)  ในการแกปั้ญหา 
รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค 3.2 ป 2 /1 1. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแ้บบ
ของรูปเรขาคณิต 

-  การเขียนรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม   
   รูปวงกลม  และรูปวงรี โดยใชแ้บบของรูป 

สาระที ่4   พชีคณติ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เข้าใจและวเิคราะห์แบบรูป ( pattern )  ความสัมพนัธ์ และฟังก์ชัน 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ค 4.1 ป 2 /1 1. บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ใน    

แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 5          
ทีละ 10    ทีละ 100   และลดลงทีละ 2     
ทีละ 10    ทีละ 100 

-  แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 5  
   ทีละ 10  ทีละ 100 
-  แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 2  
   ทีละ 10  ทีละ 100 

ค 4.1 ป 2 /2 2. บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูป
ของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีท่ีสัมพนัธ์
กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

-  แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสี 
   ท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น   
   O O .... 

 



สาระที ่4  พชีคณติ 

มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณติศาสตร์ (mathematical  model)  
อืน่ ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา  

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- - - 

 

สาระที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- - - 

 

สาระที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วธีิการทางสถิติและความรู้เกีย่วกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- - - 

สาระที ่5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกีย่วกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- - - 

 

 

 

 

 



สาระที ่6   ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

มาตรฐาน  ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณติศาสตร์  
และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณติศาสตร์  และเช่ือมโยงคณติศาสตร์กบัศาสตร์อื่น ๆ และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ค 6.1 ป 2 /1 1.ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา - 
ค 6.1 ป 2 /2 2.ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการ       

ทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- 

ค 6.1ป 2 /3 3.ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- 

ค 6.1 ป 2 /4 4.ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และ
การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- 

ค 6.1 ป 2 /5 5.เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  

- 

ค 6.1 ป 2 /6 6.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ - 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
รหสัวชิา  ค12101   คณิตศาสตร์                                                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                

 เวลา  5 ชัว่โมง / สัปดาห์                                                                   เวลา  200  ชัว่โมง / ปี                                                                    
............................................................................................................................................................. 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  และฝึกการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ีจ านวนนบั 1 ถึง 1,000  การอ่านและ
การเขียนตวัหนงัสือ ตวัเลขแทนจ านวน ช่ือหลกั        ค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั   การเขียนในรูปการกระจาย  การ
เปรียบเทียบจ านวน การใชเ้คร่ืองหมาย  =    <  >   การเรียงล าดบัจ านวน   การนบัเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 
การนบัลดทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ 100  จ  านวนคู่  จ  านวนค่ี   การบวก  การลบ  การคูณ การหาร         และโจทย์
ปัญหา   การบวกจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 1,000 การลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 1,000  การคูณจ านวนท่ีมีหน่ึงหลกั
กบัจ านวนไม่เกินสองหลกั การหารท่ีมีตวัตั้งไม่เกินสองหลกัและตวัหารหน่ึงหลกั โดยท่ีผลหารมีหน่ึงหลกั  การบวก 
ลบ คูณ  หารระคน  โจทยปั์ญหา  การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร    การวดัความยาว   การ
วดัความยาว  ความสูง และระยะทางโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นเมตรและเซนติเมตร  การเปรียบเทียบ
ความยาวในหน่วยเดียวกนั  การแกปั้ญหา    การชัง่   การชัง่โดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัมและขีด  
การเปรียบเทียบน ้าหนกัในหน่วยเดียวกนั  การแกปั้ญหา   การตวง   การตวงโดยใช ้   เคร่ืองตวงท่ีมีหน่วยมาตรฐาน
เป็นลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหน่วยเดียวกนั     แกปั้ญหา   เงิน  การจ าแนกชนิดของเงินเหรียญ
และธนบตัร  การบอกค่าของเงินเหรียญและธนบตัร  การเปรียบเทียบค่าของเงินและการแลกเงิน  การบอกจ านวนเงิน  
การแกปั้ญหา   เวลา การบอกเวลาเป็นชัว่โมงกบันาที (ช่วง 5  นาที ) เดือน  อนัดบัท่ีของเดือน  และการอ่านปฏิทิน  
การแกปั้ญหา   รูปเรขาคณิตสองมิติและสมบติับางประการของรูปเรขาคณิต   รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม           รูป
วงกลม  รูปวงรี  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  รูปเรขาคณิตสองมิติกบัสามมิติ  การเขียนรูป
เรขาคณิตโดยใชแ้บบของรูป  แบบรูปและความสัมพนัธ์  แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ  5   ทีละ 10  และ  ทีละ 
100  แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ 100       แบบรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะของรูปร่างหรือขนาด หรือสี 
 เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาและจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียน         ไดศึ้กษาคน้ควา้  
โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล 
การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์  ดา้นความรู้  ความคิด ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถ
ท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตนเอง 
รหัสตัวช้ีวดั      
ค 1.1 ป.2/1 , ป.2/2               ค 1.2 ป.2/1 , ป.2/2 ,        
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 , ป.2/2 , ป.2/3           ค 3.2 ป.2/1 ค 4.1 ป.2/1 , ป.2/2                                                                  
ค 6.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6                   รวม  23  ตัวช้ีวดั 



โครงสร้างรายวชิาช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

รายวชิา ท12101  จ านวน  200  ชัว่โมง         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

เวลา 200 ชัว่โมง / ปี                                                                                 เวลา 5 ชัว่โมง / สัปดาห์    
                                                        

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จ านวน(ชัว่โมง) หมายเหตุ 
1.  จ านวนนบัไม่เกิน 1,000 ค1.1 ป.2/1 , ป2/2 15  
2.  การบวกจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 1,000 ค1.2 ป2/1 , ป.2/2 15  
3.  การลบจ านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 1,000 ค1.2 ป2/1 , ป.2/2 15  
4.  แบบรูปและความสัมพนัธ์ ค 4.1 ป2/1 , ป.2/2 15  
5.  การวดัความยาว ค2.1 ป.2/1  

ค2.2 ป.2/1 
15  

6.  การชัง่ ค2.1 ป2/2 
ค2.2 ป.2/1 

15  

7.  การคูณ ค1.2 ป.2/1 17  
8.  เวลา ค2.1 ป.2/5 , ป.2/6 15  
9.  เงิน ค2.1 ป.2/4 15  
10.  การหาร ค1.2 ป.2/1 17  
11.  การตวง ค 2.2 ป.2/1 15  
12.  รูปเรขาคณิต ค3.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 

ค3.2 ป.2/1 
15  

13.  การบวก  ลบ คูณ  หารระคน ค 1.2 ป.2/1 16  

รวม 23 200  

 
 

 
 

 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์            ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1   เร่ือง  จ านวนนับไม่เกนิ  1,000       เวลา 14  ช่ัวโมง 
  แผนการเรียนรู้ที ่ 1     การอ่าน การเขยีนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแทนจ านวน     

  เวลา  1  ช่ัวโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐาน  ค 1.1   
มาตรฐานการเรียนรู้  ค 1.1 ป 2 /1      ค 1.1 ป 2 /1       
สาระส าคญั 
จ านวนนบัท่ีเขียนแทนดว้ยตวัเลขหลกัเดียวมีตั้งแต่  0,1,2,3,…,9  แสดงจ านวนท่ีนอ้ยกวา่สิบจ านวนนบัท่ีเขียนแทน
ดว้ยตวัเลขสองหลกั  ตวัเลขทางขวาเป็นตวัเลขในหลกัหน่วย  แสดงจ านวนท่ีนอ้ยกวา่สิบ  ตวัเลขทางซา้ยของหลกั
หน่วยเป็นตวัเลขในหลกัสิบ  แสดงจ านวนทีละสิบ  มีตั้งแต่   10,11,12,…, 99 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 เม่ือก าหนดส่ิงของหรือภาพส่ิงของแทนจ านวนนบั  1 – 100ให ้ สามารถอ่านและเขียนเป็นตวัเลข 
ฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทย  และตวัหนงัสือไดเ้ม่ือก าหนดตวัเลขแบบหน่ึง  หรือตวัหนงัสือให ้สามารถเขียนเป็นตวัเลข
อีกแบบหน่ึงได ้
 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
-  ความสามารถในการคิด 
-  ความสามารถในการส่ือสาร 
-  ความสามารถในดา้นแกปั้ญหา 
 

ตัวช้ีวดั 
ค 1.1 ป 2 /1      บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณหารระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงพนั และศูนย ์ พร้อมทั้ง

ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  

ค 1.1 ป 2 /2           เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบั    ไม่เกินหน่ึงพนั  และศูนย ์

 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทย  และตวัหนงัสือแสดงปริมาณของส่ิงของหรือจ านวนนบัไม่เกินหน่ึง
พนัและศูนย ์
2.  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงพนัและศูนย ์
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
-  มีวนิยั 
-  ใฝ่เรียนรู้ 
-  รักความเป็นไทย 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 -  การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทยและตวัหนงัสือแสดงจ านวน 
 -  การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
 -  การนบัเพิ่มทีละ 5  ทีละ 10  และทีละ 100 
 -  การนบัลดทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ 100 
 -  จ  านวนคู่  จ  านวนค่ี 
สาระการเรียนรู้ 
 1.  การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทย  และตวัหนงัสือแทนจ านวน1 – 100 
 2.  การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทย  และตวัหนงัสือแทนจ านวน1 – 100 
 ตวัเลขฮินดูอารบิก  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,…,100 
 ตวัเลขไทย  ๐,๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,…,๑๐๐ 
 ตวัหนงัสือ  หน่ึง,สอง,สาม,ส่ี,หา้,หก,เจด็,แปด,เกา้,สิบ,…หน่ึงร้อย 
 
ตัวอย่าง 
          จ านวน       ตวัเลขฮินดูอารบิก    ตวัเลขไทย     ตวัหนงัสือ 
        
 
 

 
 
 

 
8 แปด ๘  



กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้   
นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  หน่วยท่ี 1 แลว้บนัทึกผลคะแนนเก็บไวส้นทนาถึงการนบัจ านวน  1 – 100  
โดยร้องเพลงเรียงล าดบัจ านวนแจง้จุดประสงคท่ี์จะเรียนใหน้กัเรียนทราบสนทนาถึงการนบัจ านวน  1 – 100  จาก
แผนภูมิตวัเลข  และนกัเรียนแสดงจ านวนนบัโดยหยบิตวันบัของตนเองออกมา  เช่น  ฝาน ้าอดัลม  ลูกแกว้   
เมล็ดมะขาม  ไมไ้อศกรีม  มาวางกองเรียงกนัตั้งแต่   1 – 10   เช่น 
      
 
นกัเรียนอาสาสมคัรคนท่ี 1   ออกมาหยบิบตัรภาพเสียบไวท่ี้กระเป๋าผนงั 
นกัเรียนอาสาสมคัรคนท่ี 2ออกมาหยบิบตัรตวัเลขฮินดูอารบิกไปเสียบต่อท่ีกระเป๋าผนงั ขออาสาสมคัรนกัเรียนคนท่ี 
3  ออกมาหยบิบตัรตวัเลขไทยไปเสียบต่อท่ีกระเป๋าผนงั  นกัเรียนอาสาสมคัรคนท่ี  4  ออกมาเสียบบตัรตวัหนงัสือท่ี
สัมพนัธ์กบัตวัเลขไปเสียบท่ีกระเป๋าผนงั  ดงัน้ี 
       
 
 
 
 
โดยเพื่อนๆนกัเรียน อ่านบตัรตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทย  และตวัหนงัสือท่ีกระเป๋าผนงัพร้อมกนั   เพื่อนๆ
นกัเรียนเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง  โดยนบัภาพแลว้อ่านบตัร 
ตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทย  และตวัหนงัสือ  ท ากิจกรรมในขอ้ 7  จนนกัเรียนทุกคนเขา้ใจ   และสามารถอ่านเขียน
ตวัเลขฮินดูอารบิก    ตวัเลขไทย  และ   ตวัหนงัสือไดน้กัเรียนดูแผนภาพแสดงจ านวนนบั  แลว้อ่านพร้อมกนั 
  ตารางแสดงจ านวน   ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ 
 
จ านวน ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย   ตวัหนงัสือ 
 1 ๑ หน่ึง 
 2 ๒ สอง 
 3 ๓ สาม 
 4 ๔ ส่ี 
 5 ๕ หา้ 
 6 ๖ หก 
 7 ๗ เจด็ 
 8 ๘ แปด 
 9 ๙ เกา้ 

8 

บัตรตวัเลขฮินดู 

อารบิก 

 ๘ 

   บัตรตัวเลขไทย 

แปด 

บัตรตัวหนังสือ 

 

        

       บตัรภาพ 



 
             นกัเรียนเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทย  และตวัหนงัสือ  แบบใดแบบหน่ึง 
แทนจ านวนนบั  1 – 9  ท่ีก าหนดให้ 
สนทนาถึงจ านวนตวัเลขสองหลกั  คือตวัเลข  10,11,12,…,99  โดยใช ้
ไมไ้อศกรีมมดัละสิบแสดงจ านวน   แลว้ใหน้กัเรียนเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก   ตวัเลขไทย 
และตวัหนงัสือแทนจ านวนนบั  เช่น 
       ตวัเลขฮินดูอารบิก    11, 12,  13,…,99 
       ตวัเลขไทย        ๑๑, ๑๒,  ๑๓,…,๙๙ 
       ตวัหนงัสือ      สิบเอด็  , สิบสอง,  สิบสาม, …,  เกา้สิบเกา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นกัเรียนทุกคนตดัตารางสิบ และตารางหน่วยเป็นของตนเองไวอ้ยา่งละ 10 ตารางแลว้ท ากิจกรรมต่อไปน้ี 
        อาสาสมคัรนกัเรียน 1 คน ออกมาหยบิบตัรตวัเลขชูใหเ้พื่อนดูและอ่านให้เพื่อนฟัง 

       
    
    
    
    
    
    

ภาพมัดไม้ไอศกรีม ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ 
 
 

 
11 

 
๑๑ 

 
สิบเอด็ 

 
 

 
23 

 
๒๓ 

 
ยีสิ่บสาม 

 
 
 
 

 
32 

 
๓๒ 

 
สามสิบสอง 

34 



    
    
    

อ่านวา่  สามสิบส่ี 
 
ทุกคนแสดงจ านวนตามบตัรตวัเลขโดยใชต้ารางสิบและตารางหน่วยแลว้อ่านพร้อมกนั(บตัรตวัเลข  นกัเรียนแสดง
ดว้ยตารางสิบ และตารางหน่วย)นกัเรียนช่วยกนัสรุปการแสดงจ านวน  ตารางสิบและตารางหน่วย และสามารถบอก
ไดว้า่มีก่ีสิบและก่ีหน่วยนกัเรียนท าแบบฝึกคณิตศาสตร์  (ภาคผนวก)มอบหมายใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัเป็น
การบา้น 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 - แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  หน่วยท่ี 1 
 - เพลงเรียงล าดบัจ านวน 
 - บตัรภาพแสดงจ านวน   บตัรตวัเลข 
 - แบบฝึกคณิตศาสตร์    
 - แบบเรียนคณิตศาสตร์ 
  

กระบวนการวดัผลและประเมนิผล 
 วธีิการ  
-  สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล  
-  สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม 
-  สังเกตการใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการทางาน  
 เคร่ืองมือ  
-  ใบงานท่ี 1  
-  สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล  
-  สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม 
-  แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 เกณฑ์ 
- ผา่นร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  
- ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์ 
 
 
 



ใบงานที ่1 
จงเขยีนเป็นตัวหนังสือให้ถูกต้อง 
 

ที ่ จ านวน ตัวหนังสือ 
1 88  

2 90  

3 59  

4 67  

5 87  

6 43  

7 54  

8 80  

9 20  

10 76  

11 21  

12 34  
13 45  

14 89  

15 70  

16 49  

17 56  

18 40  

19 23  

20 58  

 
 

 

 



การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐานสองประการคือ การประเมินเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ใหป้ระสบผลส าเร็จนั้น  ผูเ้รียน
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญั และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่วา่จะ
เป็นระดบัชั้นเรียน  ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ 
และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด     การพฒันา
และเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
๑.  การประเมินระดบัชั้นเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  ผูส้อนด าเนินการเป็น
ปกติและสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลาย เช่น การซกัถาม การสังเกต 
การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ  ฯลฯ  
โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาส     ใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน 
ในกรณีท่ีไม่ผา่นตวัช้ีวดัใหมี้     การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ในการเรียนรู้  อนัเป็น
ผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและ
ส่งเสริมในดา้นใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย ทั้งน้ีโดยสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
๒.  การประเมินระดบัสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตดัสินผล      การเรียนของผูเ้รียน
เป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะ    อนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  นอกจากน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษา      ของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตาม
เป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในดา้นใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบ
กบัเกณฑร์ะดบัชาติ ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 
หลกัสูตร โครงการ หรือวธีิการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา                 ตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครอง
และชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา   ตามภาระความรับผดิชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของ



ผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้
สังกดั ในการด าเนินการจดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษา
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดบัชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนท่ีเรียน           ในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖  เขา้รับการประเมิน 
ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผน
ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนบัสนุน             การตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 
 ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริม
สนบัสนุนเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพบนพื้นฐาน                   ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีจ าแนกตาม
สภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทัว่ไป กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นวนิยัและพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนท่ี
มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหวัใจของ
สถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษา  จะตอ้งจดัท าระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียน
ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั  

เกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียน 
๑. การตดัสิน การใหร้ะดบัและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตดัสินผลการเรียน 
     ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลกั และตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุก
ดา้นอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ    
  ระดบัประถมศึกษา 
            (๑) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
            (๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
      (๓) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
            (๔) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์ 
สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
        ๑.๒  การใหร้ะดบัผลการเรียน 



                     ระดบัประถมศึกษา  ในการตดัสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวชิา  สถานศึกษาสามารถใหร้ะดบัผล
การเรียนหรือระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน  เป็นระบบตวัเลข  ระบบตวัอกัษร   ระบบร้อยละ และระบบท่ีใชค้  า
ส าคญัสะทอ้นมาตรฐาน การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น ใหร้ะดบัผล
การประเมินเป็น ดีเยีย่ม  ดี  และผา่นการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม 
การปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น 
และไม่ผา่น 
๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
  การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้     ในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัท าเอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ังการรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนท่ีสะทอ้น
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียน 
 ๒.  เกณฑก์ารจบการศึกษา 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดเกณฑก์ลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ระดบั คือ ระดบั
ประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
           (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐาน และรายวชิา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน   ท่ีหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  
           (๒) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐาน ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                        (๓) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบัผา่นเกณฑ ์   การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
          (๔) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
            (๕) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
          (๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผูมี้
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยั  ใหค้ณะกรรมการของ
สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑใ์นแนว
ปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

 



ค าน า 

 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้
ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาน าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  และจดั   การเรียนการสอน 
เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพดา้นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง และ
แสวงหาความรู้ เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงเป็นหลกัสูตร
การศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและ
เยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความ เป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
           การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและวางแผนจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและคุณลกัษณะตาม
มาตรฐานตวัช้ีวดัของหลกัสูตรแกนกลางไดอ้ยา่งมัน่ใจ  ส่งเสริมใหร้ะบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมีความ 
แขง็แกร่ง  สามารถตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียนไดท้ั้งระดบัชั้นเรียน  และระดบัสถานศึกษาอนัเป็นผลมาจาก
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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