
การพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระคณติศาสตร์    ป . 1 

บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์   คิด
อยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 ความส าคญั 

 การท่ีจะใชภ้าษาใหเ้กิดประสิทธิผลนั้น ผูใ้ชภ้าษาจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนตามสมควร ตามปกตินั้นการ
สอนภาษาใดๆ ก็จะตอ้งสอนการใชภ้าษา หลกัภาษา วรรณคดี และวฒันธรรมในดา้นการใชภ้าษานั้นประกอบ
ไปดว้ยทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารนั้น มีทกัษะท่ีใช้
ในการรับสาร  ซ่ึงไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง และการอ่าน และทกัษะในการส่งสาร ซ่ึงไดแ้ก่ การพดูและการเขียน ใน
การด าเนินชีวติจะตอ้งมีการส่งสารและรับสารตลอดเวลา  
  

สาระส าคญัในสาระการเรียนรู้ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองตามศกัยภาพ 
โดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
  จ านวนและการด าเนินการ  ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง สมบติั
เก่ียวกบัจ านวนจริง   การด าเนินการของจ านวน  อตัราส่วน  ร้อยละ  การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน และการใช้
จ  านวนในชีวติจริง 
  การวดั   ความยาว ระยะทาง น ้าหนกั พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดัระบบต่าง ๆ 
การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั และการน าความรู้เก่ียวกบัการ
วดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 
  เรขาคณติ   รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจ าลอง
ทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)ในเร่ืองการเล่ือน
ขนาน (translation) การสะทอ้น (reflection) และการหมุน (rotation) 
  พชีคณติ   แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั เซตและการด าเนินการของเซต การใหเ้หตุผล 
นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบัเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขาคณิต 
  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   การก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ค าถาม การก าหนดวธีิ
การศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล  ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  



การวเิคราะห์และการแปลความขอ้มูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและ
ความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินชีวิตประจ 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
 และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
 และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

วสัิยทศัน์ 

 การศึกษาคณิตศาสตร์ ส าหรับหลกัสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   ๒๕๕๑  เปิด
โอกาสใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวติตามศกัยภาพ  ทั้งน้ีเพื่อให้เยาวชนเป็น
ผูมี้ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียง   สามารถน าความรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ท่ีจ  าเป็นไปพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึน  รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และเป็น
พื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ  ดงันั้นจึงเป็นความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ี ตอ้งจดัสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
แก่ผูเ้รียนแต่ละคน  ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้
 ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  และตอ้งการเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน  ใหถื้อเป็น
หนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัโปรแกรมการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน  เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนดัและความสนใจ  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นผูเ้รียนมีความรู้ท่ีทดัเทียมกบันานา
อารยประเทศ 

 

หลกัการ 

หลกัสูตรสถานศึกษา ไดใ้ชห้ลกัการพฒันาหลกัสูตรตามแบบของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมี
หลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
              ๑.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้     เป็น
เป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทย
ควบคู่กบัความเป็นสากล 
 ๒.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมี
คุณภาพ 
 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  เม่ือจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 

4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข     

สมรรถนะส าคญั 

หลกัสูตรสถานศึกษามุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานมีสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ดงัน้ี 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ คือ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการ
เลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่ง
สร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน        ต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 



 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ย
การสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การ
ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และ
มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์
 หลกัสูตรสถานศึกษา มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข  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  
สมุดงาน   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 และอยู่
ร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

คุณภำพผู้เรียน  
  จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
          1.  มีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนยแ์ละการ
ด าเนินการของจ านวน สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งตระหนกัถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
          2.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยาว ระยะทาง น ้าหนกั ปริมาตร ความจุ เวลาและเงินสามารถวดัได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม และน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
          3.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากทรง
กลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 



          4.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบรูป และอธิบายความสัมพนัธ์ได ้
          5.  รวบรวมขอ้มูล และจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นใน 
ชีวติประจ าวนั และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได ้
          6.  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษา
และสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

โครงสร้างเวลาเรียน 

 ค11101  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 การ
ด าเนินการต่าง 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 ในการ
แกปั้ญหา 
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 การส่ือความหมาย
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนแกนกลาง 

สำระที ่1   จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน  ค 1.1  เข้ำใจถึงควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวนและกำรใช้จ ำนวนในชีวติจริง 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ค 1.1 ป 1/1 1.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  

และ ตวัเลขไทยแสดงปริมาณของ

ส่ิงของหรือจ านวนนับท่ีไม่ เกิน

หน่ึงร้อยและศูนย ์

 

 การใชจ้  านวนบอกปริมาณท่ีไดจ้ากการนบั 
 การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก และตวัเลขไทย
แสดงจ านวน 

 การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
 การนบัเพิ่มทีละ 1  ทีละ 2   
 การนบัลดทีละ 1 

ค 1.1 ป 1/2 2.  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวน

นบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์

 

 หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั 
 การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
 ก า ร เป รี ย บ เ ที ย บจ า นวนและก า ร ใ ช้
เคร่ืองหมาย  =      >   < 

 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  1/1 1.  บวก ลบ  และบวก ลบระคนของ

จ านวนนับไม่เกินหน่ึงร้อยและ
ศูนย ์ พร้อมทั้ง  

     ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของ  
     ค  าตอบ 

 ความหมายของการบวก  และการใชเ้คร่ืองหมาย + 
 การบวกท่ีไม่มีการทด  
 ความหมายของการลบ  และการใชเ้คร่ืองหมาย – 
 การลบท่ีไม่มีการกระจาย  
 การบวก  ลบระคน      

ค 1.2  ป  1/2 2.   วิ เคราะห์และหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหา
ระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึง
ร้อยและศูนยพ์ร้อมทั้งตระหนัก
ถึ ง คว ามสม เห ตุสมผลของ
ค าตอบ 

 โจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
 โจทยปั์ญหาการบวก ลบระคน 
 การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
 

 

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  1/1 1.  บอกความยาว น ้าหนกั ปริมาตรและ  

     ความจุ โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วย  
     มาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบความยาว   (สูงกว่า  เต้ียกว่า  
ยาวกวา่  สั้นกวา่  ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนั) 

 การวดัความยาวโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบน ้ าหนกั   (หนกักว่า  เบากว่า  
หนกัเท่ากนั) 

 การชัง่โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ (มากกว่า  
น้อยกว่า  เท่ากัน  จุมากกว่า     จุน้อยกว่า  จุ
เท่ากนั) 

 การตวงโดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
ค 2.1 ป  1/2 2.  บอกช่วงเวลา  จ  านวนวนัและช่ือวนัใน 

     สัปดาห์ 
 ช่วงเวลาในแต่ละวนั (กลางวนั  กลางคืน  เช้า  
สาย เท่ียง  บ่าย  เยน็) 

 จ านวนวนัและช่ือวนัในสัปดาห์  
 

 
สำระที ่2   กำรวดั 
มำตรฐำน  ค 2.2  แก้ปัญหำเกีย่วกบักำรวดั 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- - - 

 
สาระที ่3   เรขาคณติ 
มาตรฐาน  ค 3.1  อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณติสองมิติและสามมิติ 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ค 3.1 ป  1/1 1.   จ  าแนกรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม             

      รูปวงกลม  รูปวงรี 
 รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม     
รูปวงรี  

 

 

 

สาระที ่3   เรขาคณติ 



มาตรฐาน  ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกีย่วกบัปริภูมิ (spatial  reasoning)  และใช้

แบบจ าลองทางเรขาคณติ (geometric  model)  ในการแก้ปัญหา 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- - - 

สาระที ่4   พชีคณติ 

มาตรฐาน  ค 4.1  เข้าใจและวเิคราะห์แบบรูป ( pattern )  ความสัมพนัธ์ และฟังก์ชัน 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ค 4.1 ป 1 /1 ๑.  บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ใน    

     แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๑      
     ทีละ ๒   และลดลงทีละ ๑ 

 แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๑   
    ทีละ ๒ 
 แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ ๑ 

ค 4.1 ป 1 /2 ๒.  บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูป  
     ของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีท่ี  
     สัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาดหรือสีท่ี
สัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น  

 
 

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  การส่ือความหมายทาง
คณติศาสตร์  และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณติศาสตร์  และเช่ือมโยงคณติศาสตร์กบัศาสตร์
อืน่ ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

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

ทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- 

ค 6.1ป 1/3 3.ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- 

ค 6.1 ป 1/4 4.ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และ
การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- 

ค 6.1 ป 1 /5 5.เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  

- 

ค 6.1 ป 1/6 6.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ - 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
รหสัวชิา  ค11101   คณิตศาสตร์                                                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                

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

 ศึกษา   ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  และฝึกทกัษะการแกปั้ญหาในสาระต่อไปน้ี 



  จ านวนนับ  1  ถึง  100  และ  0   การบอกจ านวน  การอ่านและการเขียนตวัเลขแทนจ านวน 
ช่ือหลกั   ค่าของตวัเลขในแต่ละหลกั   การเขียนในรูปกระจาย   การเปรียบเทียบจ านวน  การใชเ้คร่ืองหมาย  =   
≠  >  < การเรียงล าดบัจ านวน  การนบัเพิ่มทีละ 1 และทีละ 2 การนบัลดทีละ1 
  การบวก   การลบ   และโจทย์ปัญหา    การบวกจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน  100  การลบจ านวนท่ี
มีตวัตั้งไม่เกิน  100   การบวก  ลบระคน  โจทยปั์ญหา  
  การวดัความยาว    การวดัความยาว   ความสูง  และระยะทางโดยใชเ้คร่ืองวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน  การแกปั้ญหา 
  การช่ัง    การชัง่โดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน   การแกปั้ญหา 
  การตวง   การตวงโดยใชเ้คร่ืองตวงท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน   การแกปั้ญหา 
  เวลา    ช่วงเวลาในแต่ละวนั   จ  านวนวนัในหน่ึงสัปดาห์   ช่ือเดือนในหน่ึงปี  และจ านวนวนัใน
แต่ละเดือน   การแกปั้ญหา 
  การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณติ    การจดักลุ่มรูปเรขาคณิต 
  แบบรูปและความสัมพนัธ์   แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มทีละ  1  และทีละ  2  แบบรูปของจ านวน
ท่ีลดลงทีละ 1  แบบรูปของเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ  ท่ีสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของรูปร่างหรือขนาด  หรือสี 
โดยใชค้วามรู้   ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหา 
ในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   รู้จกัใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา  ใชเ้หตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ    และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม   ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร    การส่ือ
ความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  สามารถเช่ือมโยงความรู้    หลกัการ   กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ   และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์    เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ี
ดีต่อคณิตศาสตร์    มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ    มีความรอบคอบ   มี
วจิารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 ตัวช้ีวดั     
ค  1.1 ป.1/1, ป.1/2,                     ค  1.2ป.1/1,  ป.1/2,            ค  2.1ป.1/1,  ป.1/2, 
ค  3.1ป.1/1                                   ค  4.1ป.1/1, ป.1/2, 
ค  6.1ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6 
 รวม  15  ตัวช้ีวดั 

 
โครงสร้างรายวชิาช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

รายวชิา ท11101  จ านวน  200  ชัว่โมง         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

เวลา 200 ชัว่โมง / ปี                                                                                 เวลา 5 ชัว่โมง / สัปดาห์    
                                                        

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จ านวน(ชัว่โมง) หมายเหตุ 
จ านวนนับ ๐ – ๕ ค 1.1 ป 1/1 , ป 1/2 20  



- จ  าวนวนนบั 
- เลขฮินดูอารบิก 
- การเปรียบเทียบ 
จ านวนนับ ๖ – ๑๐ 
- จ  าวนวนนบั 
- เลขฮินดูอารบิก 
- การเปรียบเทียบ 

ค 1.1 ป 1/1 , ป 1/2 15  

การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวก
ไม่เกนิ ๙ 
-  ผลบวกไม่เกิน 9 
-  เคร่ืองหมาย +  =   

ค 1.2 ป 1/1 , ป 1/2 15  

การลบจ านวนสองจ านวนที่มีตัวตั้งไม่
เกนิ ๙ 
-  ผลลบไม่เกิน 9 
-  เคร่ืองหมาย +  =   

ค 1.2 ป 1/1 , ป 1/2 15  

จ านวนนับ ๑๑ – ๒๐ 
-  การเปรียบเทียบจ านวน 
-  การกระจายตวัเลข 
-  เลขฮินดูอารบิก 
-  เคร่ืองหมาย +  =    > < 

ค 1.1ป 1/1 , ป 1/2 15  

การบวก และการลบที่มีผลลัพธ์ และตัว
ตั้งไม่เกนิ ๒๐ 
-  การหาค าตอบ 
-  โจทยปั์ญหาการบวกลบ 
 

ค 1.2 ป 1/1 , ป 1/2 15  

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั จ านวน(ช่ัวโมง) หมายเหตุ 

การวดัความยาว 
-  เคร่ืองวดัท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
-  การวดัความสูง 
-  การวดัระยะทาง 

ค 2.1 ป 1/1  10  

การชัง่ 
- เคร่ืองชัง่ท่ีมีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

ค 2.1 ป 1/1 10  



-  การชัง่ส่ิงของ 
การตวง 
-  เคร่ืองตวงท่ีมีหน่วยท่ีไม่ใชห้น่วยมาตรฐาน 
-  ปริมาตร 

ค 2.1 ป 1/1 13  

จ านวนนบั ๒๐ ถึง ๑๐๐ 
-  การเพิ่มทีละ 10 
-  เลขฮินดู อารบิก 20 – 100 
-  เลขโดด 
-  รูปกระจาย 
-  การเปรียบเทียบ 

ค 1.1 ป 1/1 , ป 1/2 13  

การเตรียมความพร้อมรูปเรขาคณิตสองมิติ 
-  การจ าแนกรูปเรขาคณิต 
-  ความสัมพนัธ์กนัของรูปเรขาคณิต 

ค 3.1 ป 1/1 12  

เวลา 
-  ช่วงเวลา 
-  ปฏิทิน 
-  วนั  เดือน ปี 

ค 2.1 ป 1/2 12  

การบวกลบระคน 
-  วงเล็บ 
-  การบวกลบระคน 
-  วเิคราะห์โจทยแ์ละหาค าตอบ 
-  การสร้างโจทยปั์ญหา 

ค 1.2 ป 1/1 , ป 1/2 
20  

แบบรูปและความสัมพนัธ์ ค 4.2 ป 1/1 , ป 1/2 15  

รวม 15 200  
 

 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐานการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1 จ านวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 
รหัสวชิา ค11101        รายวชิา คณติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1          เวลาเรียน  14  ช่ัวโมง  
 



1.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

 ค 1.1   ป.1/1  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทยแสดงปริมาณของส่ิงของหรือ 

   จ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์

  ป.1/2   เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์

 ค 6.1 ป.1-3/1 – ป.1-3/6 

2.   สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 

จ านวนนบัใชบ้อกจ านวนของส่ิงต่างๆ จ านวนนบัหน่ึง สอง สาม ส่ี หา้ เขียนเป็นตวัเลขอินดูอารบิก 1  2  

3  4  5 และตวัเลขไทย ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ถา้ไม่มีของใหน้บัเลย ถือวา่เป็นศูนย ์ซ่ึงศูนยไ์ม่ใช่จ  านวนนบั เขียนเป็น

ตวัเลขฮินดูอารบิก 0 ตวัเลขไทย ๐  จ  านวนสามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้ 

3.   สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. การใชจ้  านวนบอกปริมาณท่ีไดจ้ากการนบั 
2. การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทยแสดงจ านวน 
3. การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
4. การเปรียบเทียบจ านวนและการใชเ้คร่ืองหมาย =     
5. การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้จ านวน 

 

4. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

 4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

 4.2 ความสามารถในการคิด 

- ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

- ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 

 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีวนิยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

6.   ช้ินงาน/ภาระงาน  

 1. ช้ินงาน/ภาระงานท่ี 1.1 สนุกกบัจ านวน (ท าบตัรตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 1 ถึง 5 และ 0 

  พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ และระบายสีใหส้วยงาม) 

 2.  ช้ินงาน/ภาระงานท่ี 1.2 การเรียงล าดบั (ส ารวจส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้มีมา 5  ชนิด  แลว้วาดรูปบอก
   จ านวนส่ิงของนั้นๆ จากนั้นน าจ านวนส่ิงของไปเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยและจากนอ้ยไปมาก) 

กจิกรรมที ่ 1  การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย  

             1.  ครูน านกัเรียนร้องเพลงนบั ใหน้กัเรียนร้องตาม พร้อมทั้งปรบมือ  
 2. ครูน าสนทนาเก่ียวกบัเน้ือเพลงท่ีร้องในกิจกรรม ขอ้ 1 แลว้แนะน าใหน้กัเรียนรู้จกัจ านวน 
  3. ครูใหน้กัเรียนดูภาพ จ านวนหน่ึง ในหนงัสือเรียน แลว้ให้นกัเรียนบอกจ านวนของส่ิง
ท่ีก าหนดให ้
 4. ครูใหน้กัเรียนฝึกเขียนตวัเลขแสดงจ านวนหน่ึงเป็นตวัเลขฮินดูอารบิก และตวัเลขไทย โดยครู
แนะน าวธีิเขียนวา่จะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีจุดใดและลากเส้นไปทางใ ด                (                              ) 
 5. ครูใหน้กัเรียนบอกช่ืออวยัวะของตวัเราหรือส่ิงของท่ีมีเพียงหน่ึง  เช่น  ปาก  จมูก  ศีรษะ  ฯลฯ 
 6. ครูแจกบตัรตวัเลขฮินดูอารบิก  1  ใหน้กัเรียนคนละ  1  ใบ  แลว้ใหน้กัเรียนใชน้ิ้วมือลากตาม
ตวัเลขนั้น  โดยลากใหถู้กวธีิตามท่ีเรียนผา่นมา 
 7. ครูแจกบตัรตวัเลขไทย  ๑  ใหน้กัเรียนคนละ  1  ใบ  แลว้ใหน้กัเรียนใชน้ิ้วมือลากตามตวัเลข
นั้น  โดยลากใหถู้กวธีิ   
 8. ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมฝึกฝนทกัษะ จากหนงัสือเรียน 
 9. เม่ือนกัเรียนเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก “1”  และตวัเลขไทย  “๑”  จนช านาญแลว้  ครูก็เร่ิมสอน
จ านวน  2,  3,  4,  5  และ 0  ตามล าดบัเช่นเดียวกบัจ านวนหน่ึง โดยเม่ือสอนจ านวนใดจ านวนหน่ึงเสร็จก็ให้
นกัเรียนฝึกท ากิจกรรมฝึกฝนทกัษะ จากหนงัสือเรียน  
 10. ครูน าบตัรตวัเลข  1  2  3  4  5  และ  0  มาติดบนกระดานทั้งท่ีเป็นตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลข
ไทย และตวัหนงัสือ  พร้อมทั้งติดบตัรภาพประกอบ แลว้ใหน้กัเรียนฝึกอ่านพร้อมๆ กนั 
 11. ครูใหน้กัเรียนฝึกเขียนตวัเลข 1 ถึง 5 และ 0 ดว้ยน้ิวมือในอากาศ   
 12. ครูใหน้กัเรียนฝึกนบัจ านวนส่ิงของเพื่อบอกปริมาณ 1 ถึง 5 และ 0 และใหน้กัเรียนฝึกเขียนและ
 อ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทยท่ีใชแ้ทนจ านวน 1 ถึง 5 และ 0 
 13. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัจ านวน  1  ถึง  5  และ  0   



 14. ครูใหน้กัเรียนฝึกเขียนตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 1-5 และ 0 และบอกจ านวนส่ิงของ 
ท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง โดยท ากิจกรรม เร่ือง จ านวนนบั 1 ถึง 5 และ 0 จากหนงัสือแบบฝึกหดั 
 15. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 1.1 เร่ือง จ  านวน 1 ถึง 5 และ 0 เสร็จแลว้ครูและนกัเรียนร่วมกนั
เฉลยค าตอบ 
 16. ครูใหน้กัเรียนท าช้ินงาน/ภาระงานท่ี 1.1 สนุกกบัจ านวน  

7.   ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

7.1 ส่ือการเรียนรู้ 
1) หนงัสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 
2) แบบฝึกหดั คณิตศาสตร์ ป.1 
3) ส่ิงของแสดงจ านวน 
4) บตัรตวัเลขแสดงจ านวน 
5) บตัรภาพแสดงจ านวน 1 ถึง 5 และ 0 
6) ใบงาน 

7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
- ผูป้กครอง  และ/หรือผูรู้้ 

8.   การวดัและประเมินผล 

 8.1  การประเมินก่อนเรียน 
          นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 
        8.2  การประเมินระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
              1)ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง จ านวน 1 ถึง 5 และ 0 
              2) ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง การเปรียบเทียบจ านวน 
 3)   ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง การเรียงล าดบัจ านวน 
              4) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
          8.3  การประเมินหลงัเรียน 
         นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 
8.4  การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 ประเมินช้ินงาน/ภาระงานท่ี 1.1 สนุกกบัจ านวน 
 ประเมินช้ินงาน/ภาระงานท่ี 2.1 การเรียงล าดบั 

  

 



  



     แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  1 

กา  ค าตอบท่ีถูกท่ีสุด 

1. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จากรูป มีมะม่วง 

    กีผ่ล 

ก.   4  ผล  

ข.   3  ผล 

ค.   2  ผล 

2.  ห้า เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ตรงกบัข้อใด 

ก.   ๑ 

ข.  ๓ 

ค.   ๕ 

3.   3  เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไร 

ก.   ส่ี 

ข.   สาม 

ค.   สอง 

 4.  2    1  ควรเติมค าใดลงใน  

ก.   มากกวา่   

ข.   นอ้ยกวา่ 

ค.   เท่ากบั 

 

9.  ข้อใดเรียงล าดับจากน้อยไปมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ข้อใดเปรียบเทยีบจ านวนได้ถูกต้อง 

ก.   5  เท่ากบั  1  

ข.   5  นอ้ยกวา่  1 

ค.   5  มากกวา่  1  

6.  >  คือ เคร่ืองหมายทีใ่ช้แทนค าใด 

ก.   เท่ากบั                

ข.   นอ้ยกวา่ 

ค.   มากกวา่           

 7.  4  เท่ากบั  ควรเติมตัวเลขใดลงใน  

ก.   ๒ 

ข.   ๓ 

ค.   ๔ 

8.  3    5  ควรเติมค าใดลงใน  

ก.   เท่ากบั            

ข.   นอ้ยกวา่ 

ค.   มากกวา่                 

  

 



  

 

 

 

ก.   5  4  3  2  1 

ข.   1  2  3  4  5 

ค.   1  3  5  2  4 

10.  ข้อใดเรียงล าดับจากมากไปน้อย 

ก.   1  2  3  4  5  

ข.   5  2  4  3  1 

ค.   5  4  3  2  1 

 

 

 

 

 



 

การวดัผลประเมินผลคณติศาสตร์ 
 การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหไ้ดข้อ้มูล
สารสนเทศซ่ึงแสดงถึงพฒันาการและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ คือ 
 -  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจ านวนและการด าเนินการ การวดั เรขาคณิต พีชคณิตการวิเคราะห์ขอ้มูล
และความน่าจะเป็น รวมทั้งการน าความรู้ดงักล่าวไปประยุกต ์
 -  ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถในการแกปั้ญหาการใหเ้หตุผล 
การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอ การเช่ือมโยงและการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 -  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อนัไดแ้ก่ เจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตระหนกัในคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ ฝึกการท างานท่ีเป็นระบบ มีระเบียบวินยั รอบคอบ มีความรับผดิชอบมีวิจารณญาณ และมีความ
เช่ือมัน่ในตนเองขอ้มูลสารสนเทศเหล่าน้ีส่งเสริมใหผู้ส้อนและผูเ้รียนทราบจุดเด่น จุดดอ้ย ดา้นการสอนและ
การเรียนรู้ และเกิดแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตน 
 2.1 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยดึหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
 2.1.1 การประเมินผลตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง และควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอนผูส้อนควร
ใชง้านหรือกิจกรรมคณิตศาสตร์เป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และใชก้ารถามค าถาม 
นอกจากการถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาแลว้ ควรถามค าถามเพื่อตรวจสอบและ
ส่งเสริมทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดว้ย เช่นการถามค าถามในลกัษณะ “นกัเรียนแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร” 
“ใครสามารถคิดหาวธีิการนอกเหนือไปจากน้ีไดอี้ก”“นกัเรียนคิดอยา่งไรกบัวธีิการท่ีเพื่อนเสนอ” การกระตุน้
ดว้ยค าถามซ่ึงเนน้กระบวนการคิดท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
ผูเ้รียนมีโอกาสไดพ้ดูแสดงความคิดเห็นของตน แสดงความเห็นพอ้งและโตแ้ยง้ เปรียบเทียบวธีิการของตนกบั
ของเพื่อนเพื่อเลือกวธีิการท่ีดีในการแกปั้ญหา ดว้ยหลกัการเช่น น้ี ท าใหผู้ส้อนสามารถใชค้  าตอบของผูเ้รียนเป็น
ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน 
 2.1.2 การประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้จุดประสงคแ์ละเป้าหมาย
การเรียนรู้ในท่ีน้ีเป็นจุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา และระดบัชาติ 
ในลกัษณะของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีประกาศไวใ้นหลกัสูตร เป็นหนา้ท่ีของผูส้อนท่ีตอ้งประเมินผล
ตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้เหล่าน้ีเพื่อใหส้ามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนดหรือไม่ผูส้อนตอ้งแจง้จุดประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองใหผู้เ้รียนทราบเพื่อใหผู้เ้รียน
เตรียมพร้อมและปฏิบติัตนใหบ้รรลุจุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด 
 2.1.3 การประเมินผลทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัเท่าเทียมกบัการวดัความรู้ความ
เขา้ใจในเน้ือหาทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผลการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยง และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีตอ้งปลูกฝังใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เพื่อการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ รู้จกัแสวงหา



ความรู้ดว้ยตนเอง ปรับตวัและด ารงชีวติอยา่งมีความสุขผูส้อนตอ้งออกแบบงานหรือกิจกรรมซ่ึงส่งเสริมให้เกิด
ทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (การประเมินกระบวนการทางคณิตศาสตร์อาจใชว้ธีิการสังเกต สัมภาษณ์ 
หรือ ตรวจสอบคุณภาพผลงานเพื่อประเมินความสามารถของผูเ้รียน) งานหรือกิจกรรมการเรียนบางกิจกรรม
อาจครอบคลุมทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์หลายดา้น งานหรือกิจกรรมจึงควรมีลกัษณะต่อไปน้ี 
            - สาระในงานหรือกิจกรรมมีการเช่ือมโยงความรู้หลายเร่ือง 
            - ทางเลือกในการด าเนินงานหรือแกปั้ญหามีไดห้ลายวธีิ 
            - เง่ือนไขหรือสถานการณ์ปัญหามีลกัษณะเป็นปัญหาปลายเปิด ท่ีใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัมี
โอกาสแสดงกระบวนการคิดตามความสามารถของตน 
          - งานหรือกิจกรรมตอ้งเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
น าเสนอในรูปการพูด การเขียน การวาดรูปเป็นตน้ 
                                     - งานหรือกิจกรรมตอ้งใกลเ้คียงสภาพจริงหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อให้ 
ผูเ้รียนตระหนกัในคุณค่าของคณิตศาสตร์ 
                      2.1.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งน าไปสู่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนรอบดา้นการ
ประเมินผลการเรียนรู้มิใช่เป็นเพียงการใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบในช่วงเวลาท่ี 
ก าหนดเท่านั้น แต่ควรใชเ้คร่ืองมือวดัและวธีิการวดัท่ีหลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์การ
มอบหมายงานใหท้ าเป็นการบา้น การท าโครงงาน การเขียนบนัทึกโดยผูเ้รียน การใหผู้เ้รียนจดัท าแฟ้มสะสม
งานของตนเอง หรือการใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง การใชเ้คร่ืองมือวดัและวธีิการท่ีหลากหลายจะท าใหผู้ส้อนมี
ขอ้มูลรอบดา้นเก่ียวกบัผูเ้รียน เพื่อน าไปตรวจสอบกบัจุดประสงค ์และเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้เป็น
หนา้ท่ีของผูส้อนท่ีตอ้งเลือกและใชเ้คร่ืองมือวดัและวธีิการท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบการเรียนรู้การเลือกใช้
เคร่ืองมือเพื่อการประเมินผลข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องการประเมินเช่น การประเมินเพื่อวนิิจฉยัผูเ้รียน การ
ประเมินเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนการประเมิน
เพื่อวนิิจฉยัผูเ้รียน มีจุดประสงคเ์พื่อคน้หาขอ้บกพร่องในการเรียนรู้และสาเหตุของขอ้บกพร่อง และตรวจสอบ
ความพอเพียงของความรู้และความสามารถท่ีเป็นพื้นฐานจ าเป็นของผูเ้รียน วธีิประเมินควรใชก้ารสังเกต การ
สอบปากเปล่า หรือการใชแ้บบทดสอบวนิิจฉยัทั้งน้ีค  าถามหรืองานท่ีใหผู้เ้รียนท าควรมุ่งไปท่ีเน้ือหาท่ีเป็น
พื้นฐานจ าเป็นท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งรู้ รวมทั้งทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดว้ยการประเมินเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ยอ้นกลบัเก่ียวกบัการเรียนการสอน มีจุดประสงคส์ าคญัเพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนบรรลุถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
หรือไม่เพียงใด วธีิการประเมินควรครอบคลุมตั้งแต่การทดสอบ การน าเสนองานในชั้นเรียน การท าโครงงาน 
การแกปั้ญหา การอภิปรายในชั้นเรียนหรือการท างานท่ีมอบหมายใหเ้ป็นการบา้น 
การประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียน มีจุดประสงคเ์พื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและสามารถประยกุต์
ความรู้ไดเ้พียงใด สมควรผา่นรายวชิานั้นหรือไม่ วธีิการประเมินควรพิจารณาจากการฏิบติังานและการสอบท่ี
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรายวชิา (กรณีตดัสินผลการเรียนรู้รายวชิา) หรือมาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้น (กรณีตดัสินการผา่นช่วงชั้น)เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับจุดประสงคก์ารประเมิน
หน่ึงไม่ควรน ามาใชก้บัอีกจุดประสงคห์น่ึง เช่น ไม่ควรน าแบบทดสอบเพื่อการแข่งขนัหรือการคดัเลือกผูเ้รียน
มาใชเ้ป็นแบบทดสอบส าหรับตดัสินผลการเรียนรู้ 



                   2.1.5 การประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นใน
การปรับปรุงความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ของตนการประเมินผลท่ีดีโดยเฉพาะการประเมินผลระหวา่งเรียน
ตอ้งท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น คิดปรับปรุงขอ้บกพร่องและพฒันาความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ของ
ตนเองใหสู้งข้ึนเป็นหนา้ท่ีของผูส้อนท่ีตอ้งสร้างเคร่ืองมือวดัหรือวธีิการท่ีทา้ทาย และส่งเสริมก าลงัใจแก่ผูเ้รียน
ในการขวนขวายเรียนรู้เพิ่มข้ึนการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ดว้ยการสร้างงานหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมบรรยากาศใหเ้กิดการไตร่ตรองถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการท างานของ
ตนเองไดอ้ยา่งอิสระ เป็นวธีิการหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น ในการปรับปรุงและพฒันา
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ของตน 
 2.2 ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อใหก้ารประเมินผลกลุ่มสาระ 
และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และถูกตอ้งตามหลกัการ
ประเมินผลการศึกษา อาจก าหนดขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
            2.2.1 วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารควรร่วมกนัพิจารณา
ก าหนดรูปแบบและช่วงเวลาการประเมินผลใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายของการ
ประเมิน 
                                        2.2.2 สร้างค าถามหรืองานและเกณฑก์ารใหค้ะแนนใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ถา้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเนน้ความรู้ความเขา้ใจ การประยกุตค์วามรู้ไปใชก้บั
สถานการณ์ใหม่ วธีิการประเมินอาจกระท าไดใ้นรูปการเขียนตอบ รูปแบบของค าถามอาจเป็นค าถามใหค้น้หา
ค าตอบ ใหพ้ิสูจน์ หรือแสดงเหตุผล ใหส้ร้างหรือตอบค าถามปลายเปิดท่ีเนน้การคิดแกปั้ญหาและเช่ือมโยง
ความรู้หลายเร่ืองเขา้ดว้ยกนัถา้ตอ้งการประเมินทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการตระหนกัในคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ วธีิการประเมินอาจท าไดใ้นรูปการใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง ผูส้อนสังเกตกระบวนการท างานการ
พดูแสดงความคิดของผูเ้รียน ดูร่องรอยความช านาญและความสามารถจากผลงานท่ีปรากฏ ค าถามหรืองานอาจ
อยูใ่นรูปสถานการณ์หรือปัญหา ปัญหาปลายเปิดหรือโครงงานท่ีผูเ้รียนคิดข้ึนเอง นอกจากน้ีอาจใชว้ธีิใหผู้เ้รียน
ประเมินตนเองหรือประเมินโดยกลุ่มเพื่อนการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนมี 2 แบบ คือ ก าหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนแบบ Analytic Scoring Scale และแบบ Holistic Scoring Scale เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบแรกอยูบ่น 
พื้นฐานการวเิคราะห์งานออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ยและก าหนดคะแนนส าหรับแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยซ่ึงการ
ใหค้ะแนนแบบน้ีท าให้เห็นจุดเด่นและจุดดอ้ยของผูเ้รียนในแต่ละองคป์ระกอบ ส าหรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน
แบบท่ีสองเป็นการก าหนดคุณภาพในองคร์วมหรือภาพรวมของงานทั้งหมด 
                                     2.2.3 จดัระบบขอ้มูลจากการวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ ถา้ขอ้มูลเป็นผลจาก
การท าแบบทดสอบหรือเขียนตอบก็ควรเก็บรวบรวมในรูปคะแนน ถา้ขอ้มูลอยูใ่นรูปพฤติกรรมท่ีสังเกตไดก้็
ควรมีระบบการบนัทึก แบบฟอร์มการบนัทึกควรประกอบดว้ย 
                                                  - ส่วนน า คือ การระบุ วนั เวลา สถานท่ี ช่ือผูเ้รียน ผูส้ังเกต เร่ืองท่ีเรียนผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
                                                   - ส่วนเน้ือหา คือ การบนัทึกรายละเอียดของงาน และพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ผูเ้รียนท่ีปรากฏจริง 



                                                    - ส่วนสรุป คือ การตีความเบ้ืองตน้ของผูส้ังเกต พร้อมทั้งระบุปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนการรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกบัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งกระท าหลายคร้ัง 
และใชข้อ้มูลจากหลายดา้น 
                                      2.2.4 น าขอ้มูลจากการวดัผลและประเมินผลมาวเิคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยอาจจ าแนกเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รายประเภท (ความคิดรวบยอด 
กระบวนการ เจตคติ ฯลฯ ) และรายมาตรฐานการเรียนรู้เม่ือไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนแลว้ ผูส้อน
ควรมีระบบการบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อการศึกษา ติดตามพฒันาการตั้งแต่เม่ือเร่ิมเขา้รับการศึกษา
จนส าเร็จการศึกษา 
2.3 วธีิการและตวัอยา่งเคร่ืองมือในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การวดัผลและประเมินผลตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนรู้ เพื่อน าผลมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนและพฒันาผูเ้รียน ดงันั้นในการท าแผนการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งก าหนดภาระงานและวธีิการท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั วธีิการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ี
ผูส้อนควรเลือกใช ้ไดแ้ก่ การวดัผลและประเมินผลดว้ยวิธีการส่ือสารส่วนบุคคล (Personal Communication) 
การวดัผลและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ (Test) การวดัผลและ 
ประเมินผลจากการปฏิบติั (Practical Assessment) การวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง และการ 
ประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมงาน (Authentic Assessment and Portfolio) 
                                     2.3.1 การวดัผลและประเมินผลดว้ยวธีิการส่ือสารส่วนบุคคล (Personal 
Communication)เป็นกระบวนการวดัผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสนองตอบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายของผูเ้รียน ซ่ึงจะท าใหผู้ส้อนเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ตามความสนใจ และความถนดัของตนเองซ่ึงผูส้อน
สามารถใชว้ธีิการ เช่น การถามตอบ การสนทนาพบปะพดูคุยกบัผูเ้รียน การสนทนาพบปะพดูคุยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัผูเ้รียน การอ่านบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียน การตรวจแบบฝึกหดัและการบา้น และการสอบปากเปล่า
เพื่อประเมินความรู้ เป็นตน้ 
                                   2.3.2 การวดัผลและประเมินผลดว้ยแบบทดสอบ (Test) เป็นการวดัผลและประเมินผลท่ี
ตอ้งการวดัความรู้ความสามารถทางสติปัญญาดา้นความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า เน่ืองจากสาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์น้ี แบบทดสอบยงัมีความส าคญัอยูม่าก
เพราะคณิตศาสตร์มีสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งเรียนรู้ไปตามล าดบัขั้น ก่อนท่ีผูเ้รียนจะเรียนสาระการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน
ตอ้งมีพื้นฐานความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพียงพอเสียก่อน ซ่ึงแบบทดสอบสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล
ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี ผูส้อนควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดัผลและประเมินผล โดยทัว่ไป
แบบทดสอบมี 2 ประเภท ดงัน้ี 
ประเภทท่ี 1 แบบทดสอบแบบเขียนตอบ ไดแ้ก่ 
                                   ♦ แบบทดสอบแบบไม่จ  ากดัค าตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้อบ 
แสดงความคิดเห็น อธิบายอยา่งอิสระ โดยตั้งค  าถามใชค้  าวา่ ใหอ้ธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ วเิคราะห์ 
แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ สรุป วางแผน ออกแบบการทดลอง ตั้งสมมุติฐาน ตั้งเกณฑต์ดัสิน 



ประเมินผล แสดงวธีิท า หรือแสดงวธีิการแกปั้ญหา เป็นตน้ 
       ♦ แบบทดสอบแบบจ ากดัค าตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีตอ้งการค าตอบท่ี 
เฉพาะเจาะจง มีการก าหนดขอบเขตของการตอบ โดยตั้งค  าถามใชค้  าวา่ ใหอ้ธิบายสาเหตุ ยกตวัอยา่ง 
เขียนวธีิการสร้าง การพิสูจน์ ล าดบัเร่ืองราว ล าดบัเหตุการณ์ จ าแนก อธิบาย ความหมาย หรือนิยาม 
เป็นตน้ 
                                  ♦ แบบทดสอบแบบตอบสั้นหรือเติมค า/ขอ้ความ เป็นแบบทดสอบท่ีขอ้สอบ 
แต่ละขอ้ก าหนดขอ้ความท่ีขาดความสมบูรณ์ ซ่ึงอาจเป็นขอ้ความ ค า หลกัวชิา กฎเกณฑ ์ผลการค านวณ ฯลฯ
ผูส้อบตอ้งเติมค าตอบในช่องท่ีเวน้วา่งไวใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้ความท่ีก าหนด และเม่ืออ่านแลว้ตอ้งมีความหมาย
สมบูรณ์ถูกตอ้งตามหลกัวชิาประเภทท่ี 2 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ 
                                  ♦ แบบถูก – ผดิ เป็นแบบทดสอบท่ีผูส้อบตอ้งพิจารณาวา่ ถูกหรือผดิเท่านั้น 
เหมาะส าหรับการสอบท่ีขอ้ความมีทางเลือกเพียงสองทาง หรือตอ้งการถามมากขอ้แต่มีเวลาจ ากดั 
                                  ♦ แบบจบัคู  เป็นแบบทดสอบท่ีมี 2 ส่วน คือส่วนท่ีเปน็ ชุดของค าถามและส่วน 
ท่ีเป็นชุดของค าตอบ เหมาะส าหรับขอ้สอบท่ีตอ้งการหาความสัมพนัธ์ของเร่ืองราว เหตุการณ์  
เหตุกบัผลกฎกบัการประยกุต ์สัญลกัษณ์กบัความหมาย โดยชุดของค าตอบควรมีรายการมากกวา่ชุดของค าถาม 
                                ♦ แบบมีตวัเลือก เป็นแบบทดสอบท่ีขอ้สอบแต่ละขอ้มีค าถามและตวัเลือก 
ใหเ้ลือก เช่น 3 ตวัเลือก 4 ตวัเลือก หรือ 5 ตวัเลือก โดยมีตวัเลือกท่ีถูกเพียงตวัเลือกเดียว ส่วนตวัเลือกอ่ืน ๆเป็น
ตวัลวง ถา้แบบทดสอบน้ีสร้างข้ึนอยา่งมีคุณภาพจะมีประสิทธิภาพในการวดัผลและประเมินผลสูง และเหมาะ
กบัการวดัสมรรถภาพสมองขั้นสูง เช่น ความสามารถในการใชเ้หตุผล การอธิบาย การคิดค านวณการท านาย
เหตุการณ์แบบทดสอบท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีโดยส่วนใหญ่ผูส้อนคุน้เคยกนัดี แต่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2544 ใหค้วามส าคญักบัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบแบบเขียนตอบ เพราะ
แบบทดสอบแบบเขียนตอบจะท าใหไ้ดส้ารสนเทศของผูเ้รียนท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการน าไปใช ้การ
วเิคราะห์ และการสังเคราะห์ไดดี้ แต่แบบทดสอบแบบเขียนตอบมีจุดอ่อนอยูท่ี่การตรวจใหค้ะแนน ผูส้อนตอ้ง
ใชว้ธีิการตรวจใหค้ะแนนท่ีน่าเช่ือถือไดน้ัน่คือการก าหนดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน เกณฑก์ารตรวจให้
คะแนนท่ีมีคุณภาพนั้นไม่วา่ใครเป็นผูต้รวจ คะแนนท่ีไดย้อ่มเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงแบบทดสอบแบบเขียน
ตอบเหมาะส าหรับการวดัผลและประเมินผลสาระการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์ทุกสาระเพื่อใหก้ารวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์สามารถน าผลการประเมินไปพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ รวมทั้งใชใ้นการพิจารณาตดัสินผลการเรียน
ของผูเ้รียน ผูส้อนควรด าเนินการเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบเพื่อวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
                              - วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี 
                              - ออกขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
                              - ก าหนดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน 
                              - ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผา่นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายขอ้ 
                              - จดัท าแบบสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายขอ้ 



                             2.3.3 การวดัผลและประเมินผลจากการปฏิบติั (Practical Assessment) เป็นวธีิการ 
วดัผลและประเมินผลท่ีผูส้อนมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผู้เ้รียนท า เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศวา่ 
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงอาจประเมินจากทกัษะกระบวนการ วธีิการ ผลงาน หรือทั้ง 
ทกัษะกระบวนการ วธีิการ และผลงานร่วมกนั ตวัอยา่งการปฏิบติังานคณิตศาสตร์ เช่น การชัง่น ้าหนกั 
การตวง การวดัความยาว การทดลอง รายงาน การสร้างรูปเรขาคณิต การสร้างแผนภูมิ 
การคน้ควา้ขอ้มูล โครงงาน การสร้างแบบจ าลอง ฯลฯ วิธีการวดัผลและประเมินผลจากการปฏิบติั 
ผูส้อนสามารถใชว้ธีิการ เช่น การสังเกตและการจดบนัทึก แบบตรวจสอบรายการ และมาตรประมาณค่าเป็นตน้ 
                                 ♦ การสังเกตและการจดบนัทึก เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินทกัษะกระบวนการ 
วธีิการผลงาน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนจากการสังเกต แลว้จดบนัทึกเหตุการณ์ไว ้
ตามท่ีมองเห็น ไม่มีการบนัทึกความคิดเห็นส่วนตวั แลว้น าบนัทึกการสังเกตมาใชใ้นการประเมินภายหลงั 
                                ♦ แบบตรวจสอบรายการ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม 
การแสดงออกในการปฏิบติังานตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามลกัษณะเฉพาะของงานดว้ยการประเมินในช่องท่ีแสดง
วา่มีหรือไม่มี ใช่หรือไม่ใช่ เคยหรือไม่เคยแสดงพฤติกรรมตามรายการเหล่านั้นหรือไม่ ซ่ึงผูเ้รียนอาจประเมิน
ตนเองโดยใชแ้บบตรวจสอบรายการลกัษณะน้ีได ้
                               ♦ มาตรประมาณค่า เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการ 
แสดงออกในการปฏิบติังานตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกบัแบบตรวจสอบรายการ แต่มีความแตกต่าง 
กนัตามลกัษณะเฉพาะของงานดว้ยการประเมินในช่องท่ีแสดงวา่มีหรือไม่มี ใช่หรือไม่ใช่ เคยหรือไม่เคยแสดง
พฤติกรรมตามรายการเหล่านั้นหรือไม่ เป็นการประเมินตามระดบัคุณภาพของการปฏิบติั เช่น ดีมาก ดี พอใช ้
ควรปรับปรุง หรือระดบัคุณภาพเป็น 4 3 2 1 คะแนน 
   2.3.4 การวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
เป็นกระบวนการวดัผลและประเมินผลการปฏิบติัท่ีรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต 
การจดบนัทึกการท างานและผลงานท่ีผูเ้รียนแสดงออกมาตามสภาพท่ีแทจ้ริงควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนโดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ เพราะผูเ้รียนแต่ละคนมีพฤติกรรมการเรียนรู้
แตกต่างกนัดงันั้น ผูส้อนตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้
ความตอ้งการ ความถนดั ความสนใจของผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เตม็ศกัยภาพของตนเองเคร่ืองมือการ
วดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงไดแ้ก่ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบส ารวจรายการแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังาน แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึก แบบวดัเจตคติ แบบวดัความสนใจแบบวดัคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ 
          เคร่ืองมือทีเ่สนอผ่านมาแล้ว สามารถน ามาใช้ในการประเมินตามสภาพจริงได้ 
2.3.5 การประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
การประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมงาน เป็นการประเมินผลผลิตของผูเ้รียนท่ีได้ 
เก็บรวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อแสดงถึงความสามารถ กระบวนการ ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน และความกา้วหนา้ โดยผูเ้รียนมีโอกาสคดัเลือกผลงานท่ีมีความหมายโดยตรงเพื่อส่ือ 
ความหมายและความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัคนอ่ืน ๆ (ครู ผูป้กครอง เพื่อน และผูส้นใจ) 
2.4 การสร้างเกณฑก์ารให้คะแนน (Scoring Rubric) 



การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) ครูและนกัเรียนควรจะสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ร่วมกนั ซ่ึงควรจะด าเนินการสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนก่อนท่ีนกัเรียนจะไดล้งมือปฏิบติังานช้ินนั้น ๆ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน นอกจากจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการใหค้ะแนนแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสอน
อีกดว้ย เพราะเกณฑก์ารใหค้ะแนนเปรียบเสมือนเป้าหมายในการประเมินผลท่ีนกัเรียนจะตอ้งทราบ การ
ประเมินการปฏิบติังานควรก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจน ซ่ึงเกณฑใ์นการใหค้ะแนนจะตอ้งมีระดบั
คะแนนท่ีแน่นอน และมีค าอธิบายบรรยายถึงคุณลกัษณะของการปฏิบติัตามระดบันั้น ๆ อยา่งชดัเจน เน่ืองจาก
ระดบัของเกณฑก์ารใหค้ะแนนจะบอกถึงคุณลกัษณะท่ีส าคญัใหแ้ก่ครู เพื่อน ผูป้กครอง และบุคคลอ่ืน ๆ สนใจ
ท าใหรู้้วา่นกัเรียนท าอะไรไดบ้า้ง และยงัช่วยนกัเรียนบรรลุเป้าหมายของเรียนรู้ การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
มี 2 แบบ ดงัน้ี 
                                     แบบท่ี 1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนในภาพรวม (Holistic Rubric) เป็นแนวทางการใหค้ะแนน
โดยพิจารณาจากภาพรวมของช้ินงาน จะมีค าอธิบายลกัษณะของงานในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนเกณฑก์ารให้
คะแนนในภาพรวมน้ีเหมาะท่ีจะใชใ้นการประเมินความสามารถท่ีมีความต่อเน่ือง มีลกัษณะเป็นองคร์วม เช่น 
ทกัษะการเขียนอธิบาย ความคิดสร้างสรรค์ 
                                      แบบท่ี 2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) คือแนวทางการให้
คะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน ซ่ึงแต่ละส่วนตอ้งก าหนดแนวทางการใหค้ะแนนโดยมี 
ค าอธิบายลกัษณะของงานส่วนนั้น ๆ ในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีสร้างข้ึนทั้งการ
ประเมินในภาพรวมและการประเมินแบบแยกส่วนตอ้งมีความชดัเจนอยา่งพอเพียงถึงขนาดท่ีผูป้ระเมินอยา่ง
นอ้ย 2 คนสามารถใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนชุดเดียวกนัประเมินช้ินงานของนกัเรียนช้ินเดียวกนัแลว้คะแนนท่ีได้
ตอ้งตรงกนั ระดบัของความสอดคลอ้งในการใหค้ะแนนของผูป้ระเมินอยา่งนอ้ย 2 คนท่ีประเมินอยา่งเป็นอิสระ
จากกนัจะเรียกวา่ ความเช่ือมัน่(Reliability) ของการประเมิน 
                                       ♦  ขั้นตอนการสร้างเกณฑก์ารให้คะแนน 
                                                การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric) มีขั้นตอนดงัน้ี 
                                                      1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
                                                      2) ศึกษาเน้ือหาสาระการเรียนรู้/จุดประสงคก์ารเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้
ของวชิาคณิตศาสตร์ 
                                                      3) สร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
                                                      4) ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเกณฑ์ 
การใหค้ะแนน 
                                                      5) ทดลองใช ้เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
                                                       6) น าเกณฑไ์ปใชจ้ริง และหาค่าความเช่ือมัน่ 
                                                       7) สร้างคู่มือการใชเ้กณฑ ์
                                              ♦   เทคนิคการสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric) ในแต่ละระดบัคุณภาพควรมีค าอธิบายท่ี 
ชดัเจน โดยมีการก าหนดคุณลกัษณะ ดงัน้ี 



                                                      1) ตอ้งมีอยา่งนอ้ยหน่ึงคุณลกัษณะหรือหน่ึงมิติท่ีเป็นพื้นฐาน 
ในการตดัสินผูเ้รียน 
                                                     2) การนิยามและการยกตวัอยา่งจะตอ้งมีความชดัเจนในแต่ละคุณลกัษณะหรือ
มิติ 
                                                    3) เกณฑ ์/ ประเด็นท่ีประเมิน ตอ้งเป็นประเด็นส าคญัของงานเท่านั้น 
                                                    4) ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่ง เกณฑ ์/ ประเด็นท่ีประเมิน ระดบัคะแนน 
กบัจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
                                                   5) ค  าอธิบายคุณภาพงานในแต่ละระดบั ตอ้งสามารถสังเกตได ้ 
ประเมินได ้
                                                  6) ระบบการให้ระดบัคะแนนตอ้งมีความเป็นไปได ้ค าอธิบายตอ้งแยกจากกนั
อยา่งชดัเจนทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

 



ค าน า  

  การพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและมีแนวคิดและหลกัการใน
การส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน แต่อยา่งไรก็ตามมีประเด็นท่ีเป็นปัญหาและความไม่
ชดัเจนของหลกัสูตร หลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลกัสูตร กระบวนการน าหลกัสูตร    สู่การปฏิบติั 
และผลผลิต ท่ีเกิดจากการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัญหาความสับสนของผูป้ฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวงัไวม้าก ท าใหเ้กิดปัญหา
หลกัสูตรแน่น  การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจดัท าเอกสารหลกัฐานทาง
การศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ ของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถ
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์นัยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  
 หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู    ผูส้อน  
และผูมี้ส่วนจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถพฒันาเยาวชน
ใหมี้ความรู้  ความสามารถ  มีความคิด  เป็นคนดีมีคุณธรรม  และด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 

                                                                                                                       ผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 


