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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 

ความส าคัญ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วย
ให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ   
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
 

สาระส าคัญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง        ตาม
ศักยภาพ โดยก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้ 

  จ านวนและการด าเนินการ  ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง 
สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน และ
การใช้จ านวนในชีวิตจริง 

  การวัด   ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบ
ต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการน าความรู้
เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  เรขาคณิต   รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ 
แบบจ าลองทาง เรขาคณิต  ทฤษฎีบททาง เรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต  (geometric 
transformation)ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน 
(rotation) 

  พีชคณิต   แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การให้
เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และ
อนุกรมเรขาคณิต 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การ
ก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  ค่ากลางและการ
กระจายของข้อมูล  การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น    การ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล 
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ    
มาตรฐาน ค.1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค.1.2  เข้าใจผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ 
  ด าเนินการต่างๆ  และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค.1.3  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค.1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 

สาระท่ี 2  การวัด    
มาตรฐาน ค.2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
มาตรฐาน ค.2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  
สาระท่ี 3  เรขาคณิต    
มาตรฐาน ค.3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค.3.2  ใช้การนึกภาพ(Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)และ 
   ใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต     (Geometric  model)ในการแก้ปัญหา 
สาระท่ี 4  พีชคณิต    
มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ( pattern ) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  model)  อ่ืน ๆ  
   แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา  
สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น    
มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง 
   สมเหตุสมผล 
สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์    
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง 
   คณิตศาสตร์  และการน าเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 
   คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์

ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึด
มั่น        ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1.   เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้                   
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
2.   เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ 
3.   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
4.   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5.   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.   เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ ์  
 

จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
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มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน   
เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ดังนี้ 
1.   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.   มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
3.   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4.   มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิต
สาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
  

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร            
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัด          
และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด          
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้             
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์           
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้           
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกัน      
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ         
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อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ    และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

 
 

คุณภาพผู้เรียน 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์   
และการด าเนินการของจ านวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 
สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  และน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได ้

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก    
ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้ 
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 รวบรวมข้อมูล และจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่ งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้ 

 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ   มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย์ เศษส่วน ทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่ง ร้อยละ การด าเนินการของจ านวน สมบัติเกี่ยวกับจ านวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
บวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ สามารถหาค่าประมาณของจ านวนนับและทศนิยมไม่เกิน
สามต าแหน่งได ้

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน 
ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม  สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม     
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด  มุม และเส้นขนาน  

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั้งเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่ง
ตัวและแก้สมการนั้นได้ 

 รวบรวมข้อมูล  อภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง  และน าเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการ
คาดคะเนการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และ
การน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของและข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ประเด็นที่เกี่ยวกับสารการเรียนรู้ท้องถิ่น 

       ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
       ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น   เช่น 

- ป่าไม้ 

- ประชากร 

- อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 

- เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 

- เขตห้ามล่าสัตว์ 
ฯลฯ 

การคาดคะเนน้ าขึ้นน้ าลง  เวลา   และระยะทาง 
การค านวณราคาน้ ายางสด  ยางแผ่นดิบ   
ราคาผลไม้ในท้องถิ่น 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสาระท้องถิ่น/เศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สาระท้องถิ่น/เศรษฐกิจพอเพียง ป.6 
สาระท้องถิ่น 

1.การรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น 
   -  ป่าไม ้
   -  ประชากร 
   -  อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 
   -  เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 
   -  เขตห้ามล่าสตัว์ป่า 
   -  แหล่งน้ า 
   -  การคาดคะเนน้ าขึ้นน้ าลง  เวลา  และระยะทาง 
   -  การค านวณราคาน้ ายางสด    ยางแผ่นดิบ   ราคาผลไม้ใน
ท้องถิ่น 
2.   การคาดคะเนน้ าข้ึน  น้ าลง  เวลา  และระยะทาง การค านวณ
ราคาน้ ายางสด  ยางแผ่นดิบ   ราคาผลไม้ ในท้องถิ่น 

 
เศรษฐกิจพอเพียง 

   -  เข้าใจหลักคิดและแนวทางการประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับครอบครัว 
    -  พึ่งตนเองในกิจวัตรประจ าวนั  ได้ฝึกวินัย 
    -  รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นและช่วยเหลืองานในบ้าน 
    -  ฝึกการมสีัมมาคารวะ 
    -  วิเคราะห์รายรับรายจ่ายของครอบครัว 
    -  สามารถลดรายจ่ายไดด้้วยการประหยัด  เข้าใจและเห็น 
       ประโยชน์ของการออม  ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีต้อง 
       ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าด้วยการแบ่งปันแรงงานและสิ่งของ  
       เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ 
       ชีวิตประจ าวันในระดับโรงเรยีน 
    -  ส ารวจ  เปรียบเทียบรายรับรายจ่ายของครอบครัวว่าสอดคล้อง 
       กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    -  รู้จักภูมิศาสตร์ และสังคมของโรงเรียนเรียนรู้แนวคิด และ 
       หลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆของ 

- การวัดปริมาตรน้ ายางสด 
- การค านวณหาพื้นที่ของสวนยางพารา โดยใช้สตูรการ 
   หาพื้นที่  
- การหาค่าประมาณใกล้เคยีงจ านวนเต็มต่างๆของจ านวน    
   ประชากรในชุมชน 
- อ่านและอภิปรายประเด็นต่างๆจากแผนภมูิรูปวงกลม 
   และกราฟเส้นท่ีแสดงราคาน้ ายาง สด ผลไม้ ยางแผ่นดิบ 
   และจ านวนประชากร 
- การรวบรวมข้อมลู  น าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภมูิ 
  แท่งเปรียบเทียบ กราฟเส้นเกี่ยวกับอุณหภูมริายวันใน 
  ท้องถิ่น  
- การเขียนแผนท่ีชุมชนโดยใช้มาตราส่วน   
 
 
- การส ารวจ  เปรียบเทียบรายรับรายจ่ายของครอบครัวว่า 
   สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน าเสนอข้อมูล 
  ในรูปแบบแผนภูมิแท่ง  รูปแบบแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  
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       โรงเรียน เช่น การจัดการขยะ   อาหารกลางวันของโรงเรยีน 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ    
มาตรฐาน ค.1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระส าคัญท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 

ค 1.1 ป6/1 
เขียนและอ่านทศนิยม  
ไม่เกินสามต าแหน่ง  

 
การเขียนและอ่าน
ทศนิยม  ไม่เกินสาม
ต าแหน่ง  
 

 
เขียนและอ่านทศนิยม  ไม่
เกินสามต าแหน่ง  
 

 
รู้ เข้าใจ สามารถเขียน
และอ่านทศนิยม  ไม่เกิน
สามต าแหน่ง  

 
-   ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมสามต าแหน่ง                       

 

 

ค 1.1 ป6/2 
เปรียบเทยีบ  และ
เรียงล าดับ เศษส่วน  
และทศนิยมไมเ่กินสาม
ต าแหน่ง 

 
การเปรยีบเทียบ  
และเรียงล าดับ 
เศษส่วน  และ
ทศนิยมไมเ่กินสาม
ต าแหน่ง 

 
เปรียบเทยีบ  และเรียงล าดับ 
เศษส่วน  และทศนยิมไม่เกิน
สามต าแหน่ง 
 

 
รู้ เข้าใจ สามารถ
เปรียบเทยีบ  และ
เรียงล าดับ เศษส่วน  และ
ทศนิยมไมเ่กินสาม
ต าแหน่ง 

 
- หลัก ค่าประจ าหลัก และค่าของเลขโดดในแตล่ะหลักของทศนิยมสาม
ต าแหน่ง 
-  การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
-  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไมเ่กินสามต าแหน่ง  
-  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 

 

ค 1.1 ป6/3 
เขียนทศนิยมในรูป
เศษส่วนและเขียน
เศษส่วนในรูปทศนิยม 

 
การเขียนทศนิยมใน
รูปเศษส่วนและเขียน
เศษส่วนในรูปทศนิยม 

 
เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน
และเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยม 

 
รู้ เข้าใจ สามารถเขียน
ทศนิยมในรูปเศษส่วน
และเขียนเศษส่วนในรูป

 
- การเขียน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งในรูปเศษส่วน 
- การเขียนเศษส่วนท่ีตัวส่วนเป็นตวัประกอบของ 10 , 100 , 1,000 
ในรูปทศนิยม 
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ทศนิยม  
 
 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ    
มาตรฐาน ค.1.2  เข้าใจผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่างๆ  และสามารถใช้การด าเนนิการในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระส าคัญท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 

ค 1.2 ป6/1 
บวก ลบ คูณ หารและบวก 
ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วน จ านวนคละ และ
ทศนิยมพร้อมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตสุมผลของ
ค าตอบ 
 

 
การบวก ลบ คูณ หารและบวก 
ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน 
จ านวนคละ และทศนิยมพร้อม
ทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
 

 
บวก ลบ คูณ หารและบวก 
ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่วน จ านวนคละ และ
ทศนิยมพร้อมท้ังตระหนักถึง
ความสมเหตสุมผลของ
ค าตอบ 
 

 
รู้ เข้าใจ สามารถบวก ลบ คณู 
หารและบวก ลบ คณู หาร
ระคนของเศษส่วน จ านวนคละ 
และทศนิยมพร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
 

 
-   การบวก การลบ  การคณู  การหาร
เศษส่วน 
-  การบวก การลบ  การคณู  การหาร
จ านวนคละ 
-  การบวก ลบ  คูณ หารระคน ของ
เศษส่วนและจ านวนคละ 
-  การบวก การลบ  การคณู  การหาร
ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน
สามต าแหน่ง 
-  การบวก การลบ  การคณู  การหาร
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ระคนของทศนิยมที่มผีลลัพธ์เป็น
ทศนิยมไมเ่กินสามต าแหน่ง 

 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ    
มาตรฐาน ค.1.2  เข้าใจผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่างๆ  และสามารถใช้การด าเนนิการในการแก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระส าคัญท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 

ค 1.2 ป6/2 

วิเคราะห์และแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา และ
โจทย์ปัญหาระคนของจ านวน
นับ เศษส่วน จ านวนคละ  
ทศนิยม  และร้อยละ พร้อม
ทั้งตระหนักถึง  ความสมเหตุ  
สมผลของค าตอบ และสร้าง

 

การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของ
จ านวนนับ เศษส่วน จ านวนคละ    
ทศนิยม  และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนัก
ถึง  ความสมเหตุ  สมผลของค าตอบ และ
สร้างโจทย์ปญัหาเกี่ยวกับจ านวนนับได ้
 

 
วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปญัหา
ระคนของจ านวนนับ เศษส่วน 
จ านวนคละ        ทศนิยม  และ
ร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึง  
ความสมเหตุ  สมผลของค าตอบ 
และสร้างโจทย์ปญัหาเกีย่วกับ
จ านวนนับได ้

 

รู้ เข้าใจ สามารถ
วิเคราะห์และแสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์
ปัญหา และโจทย์
ปัญหาระคนของ
จ านวนนับ เศษส่วน 
จ านวนคละ        

 
-  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การ
คูณ  การหารและการบวก ลบ  คณู 
หารระคนของจ านวนนับ 
-  การสร้างโจทย์ปญัหาการบวก การ
ลบ  การคณู  การหารและการบวก ลบ  
คูณ หารระคนของจ านวนนับ 
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โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน
นับได ้
  

 ทศนิยม  และร้อยละ 
พร้อมท้ังตระหนักถึง  
ความสมเหตุ  สมผล
ของค าตอบ และสร้าง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จ านวนนับได ้
  

- โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  
การหารและการบวก ลบ  คูณ หาร
ระคนของเศษส่วน 
-  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การ
คูณ  การหารและการบวก ลบ  คณู 
หารระคนของทศนิยม (โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับการแลกเปลีย่นสกลุเงินของ
ประเทศในกลุม่อาเซียน) 
 

 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ    
มาตรฐาน ค.1.3  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแกป้ัญหา 

 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระส าคัญ

ท้องถิ่น ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 
ค 1.3 ป6/1 

บอกค่า ประมาณใกล้เคียง
จ านวนเต็มหลักต่าง ๆ  ของ
จ านวนนับ และน าไปใช้ได้    

 
การบอกค่า ประมาณใกล้เคียง
จ านวนเต็มหลักต่าง ๆ  ของ

 
บอกค่า ประมาณใกล้เคียงจ านวน
เต็มหลักต่าง ๆ  ของจ านวนนับ 

 
รู้ เข้าใจ สามารถบอกค่า ประมาณ
ใกล้เคียงจ านวนเต็มหลักต่าง ๆ  ของ

 
-  ค่า ประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มหมื่น  
เต็มแสน  เต็มล้าน 
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จ านวนนับ และน าไปใช้ได้    และน าไปใช้ได้    จ านวนนับ และน าไปใช้ได้     
 

ค 1.3 ป6/2 
บอกค่า ประมาณของทศนิยม
ไม่เกินสามต าแหน่ง 

 
การบอกค่า ประมาณของ
ทศนิยมไมเ่กินสามต าแหน่ง 

 
บอกค่า ประมาณของทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่ง 

 
รู้ เข้าใจ สามารถบอกค่า ประมาณ
ของทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งได ้  

 
-  ค่า ประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่ง
ต าแหน่งและสองต าแหน่ง 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ    
มาตรฐาน ค.1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
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ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระส าคัญ

ท้องถิ่น ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 
ค 1.4 ป6/1 
ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการ
เปลี่ยนหมู่และสมบัติการแจก
แจงในการคิดค านวณ  
 

 
การใช้สมบัตกิารสลบัที่ สมบตัิ
การเปลีย่นหมู่และสมบัติการ
แจกแจงในการคิดค านวณ  

 
ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการ
เปลี่ยนหมู่และสมบัติการแจกแจง
ในการคิดค านวณ 

 
รู้ เข้าใจ สามารถใช้สมบตัิการสลบัที่ 
สมบัติการเปลีย่นหมู่และสมบัติการ
แจกแจงในการคิดค านวณ  

 
-  การบวก  การคูณ 
-  การบวก ลบ คูณ หารระคน 

 

 
ค 1.4 ป6/2 
หา  ห.ร.ม และ ค.ร.น.  ของ
จ านวนนับ 

 
 
การหา  ห.ร.ม และ ค.ร.น.  
ของจ านวนนับ 

 
 
หา  ห.ร.ม และ ค.ร.น. ของ
จ านวนนับ 

 
 
รู้ เข้าใจ สามารถหา  ห.ร.ม และ 
ค.ร.น.  ของจ านวนนับ 

 
 
-  ตัวประกอบ  จ านวนเฉพาะ และตัว
ประกอบเฉพาะ 
-    การหา ห.ร.ม. 
-    การหา ค.ร.น. 

 

 
 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
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สาระท่ี 2  การวัด    



หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พุทธศกัราช  2551  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนวดัศรีวิเทศสงัฆาราม 
 

18 

มาตรฐาน ค.2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระส าคัญ

ท้องถิ่น ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 
ค 2.1 ป6/1 
อธิบายเส้นทาง 
หรือบอก 
ต าแหน่งของ สิ่งต่างๆ โดย
ระบุทิศทาง   และระยะทาง
จริงจากรูปภาพ แผนที่ และ
แผนผัง   

 
การอธิบายเส้นทาง 
หรือบอกต าแหน่งของ สิ่งต่างๆ 
โดยระบุทิศทาง   และระยะทาง
จริงจากรูปภาพ แผนที่ และ
แผนผัง   
 

 
อธิบายเส้นทาง 
หรือบอกต าแหน่งของ สิ่ง
ต่างๆ โดยระบุทิศทาง   และ
ระยะทางจริงจากรูปภาพ  
แผนที่ และแผนผัง   
 
 

 
รู้ เข้าใจ สามารถอธิบาย
เส้นทางหรือบอก 
ต าแหน่งของ สิ่งต่างๆ โดยระบุ
ทิศทาง   และระยะทางจริงจาก
รูปภาพ แผนที่ และแผนผัง   
 

 
-  ทิศ 
-  การบอกต าแหน่งโดยใช้ทิศ 
-  มาตราส่วน 
-  การอ่านแผนผัง 

 
1. การบอก
ต าแหน่งบ้าน
ของตนโดยใช้ทิศ 
 2.การอ่าน
แผนผังชุมชน 

ค 2.1 ป6/2 
หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  

 
การหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยม  

 
หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  

 
รู้ เข้าใจ สามารถหาพื้นท่ีของ
รูปสี่เหลี่ยม 
 

 
-  การหาพื้นท่ีของรูปสีเ่หลีย่มโดยใช้ความยาว 
ของด้าน 
-  การหาพื้นท่ีของรูปสีเ่หลีย่มโดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมมุ 

 
การหาพื้นท่ีของ
ป่าไม้และภายใน
จังหวัด 

ค 2.1 ป6/3 
หาความยาวรอบรูป และ
พื้นที่ของรูปวงกลม  
 

 
การหาความยาวรอบรูป และ
พื้นที่ของรูปวงกลม  
 

 
หาความยาวรอบรูป และ
พื้นที่ของรูปวงกลม  
 

 
รู้ เข้าใจ สามารถหาความยาว
รอบรูป และพื้นท่ีของรูปวงกลม  
 

 

- การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรอืความยาว 
รอบวง 

- การหาพื้นท่ีของรูปวงกลม 
  

 

 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

สาระท่ี 2  การวัด    
มาตรฐาน ค.2.2   แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระส าคัญท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 

ค 2.2 ป6/1 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนท่ีความ
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
และรูปวงกลม   

 
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนท่ีความ
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและ
รูปวงกลม   

 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนท่ีความ
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
และรูปวงกลม   

 
รู้ เข้าใจ สามารถแก้ปัญหา
เกี่ยวกับพ้ืนท่ีความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมและรปูวงกลม   

 
-  การคาดคะเนพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลีย่ม 
-  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของรูปสี่เหลี่ยม 
-  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของรูปวงกลม 

 

ค 2.2 ป6/2 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
และความจุของทรงสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก 

 
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
และความจุของทรงสี่เหลี่ยม -
มุมฉาก 

 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
และความจุของทรงสี่เหลี่ยม -
มุมฉาก 

 
รู้ เข้าใจ สามารถแก้ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรและความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยม -มุมฉาก 

 
- โจทย์ปัญหาเกีย่วกับปริมาตรและความจุของทรง
สี่เหลี่ยม มมุฉาก 

 
การวัดและหาปริมาณ
น้ ายางสดที่มีในจังหวัด 

ค 2.2 ป6/3 
เขียนแผนผัง 
แสดงต าแหน่ง ของสิ่งต่าง ๆ    
และแผนผังแสดงเส้นทาง 
การเดินทาง      

 
การเขียนแผนผัง 
แสดงต าแหน่ง ของสิ่งต่าง ๆ    
และแผนผังแสดงเส้นทาง การ
เดินทาง      

 
เขียนแผนผัง 
แสดงต าแหน่ง ของสิ่งต่าง ๆ    
และแผนผังแสดงเส้นทาง 
การเดินทางสีเ่หลีย่มมมุฉาก 

 
รู้ เข้าใจ สามารถเขียนแผนผัง
แสดงต าแหน่ง ของสิ่งต่าง ๆ    
และแผนผังแสดงเส้นทาง การ
เดินทาง      

 
-  การเขียนแผนผังแสดงสิ่งตา่งๆ 
-  การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง 
-  การเขียนแผนผังโดยสังเขป 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
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สาระท่ี 3  เรขาคณิต    
มาตรฐาน ค.3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระส าคัญ

ท้องถิ่น ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 
ค 3.1 ป6/1 
บอกชนิดของ รูปเรขาคณติ             
สองมิติที่เป็นส่วนประกอบ               
ของรูปเรขาคณิตสามมติิ  
 

 
การบอกชนิดของ รูปเรขาคณิต 
สองมิติที่เป็นส่วนประกอบของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ  
 

 
บอกชนิดของ รูปเรขาคณติ 
สองมิติที่เป็นส่วนประกอบ               
ของรูปเรขาคณิตสามมติิ  
 

 
รู้ เข้าใจ สามารถบอกชนิดของ รูปเรขาคณิตสอง
มิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
 

 
-  ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ( ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ปริซมึ พีระมดิ ) 

 

ค 3.1 ป6/2 
บอกสมบัติของ เส้นทแยงมมุ
ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ   

 
การบอกสมบตัิของเส้นทแยงมุม
ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ   
รูปสี่เหลี่ยม   ชนิดต่างๆ   
 

 
บอกสมบัติของเส้นทแยงมุม
ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ   

 
รู้ เข้าใจ สามารถบอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของ
รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ   

 

-  สมบัตขิองเส้นทแยงมุมของ 
รูปสีเ่หลีย่ม 
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สาระท่ี 3  เรขาคณิต    
มาตรฐาน ค.3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระส าคัญ

ท้องถิ่น ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 
ค 3.1 ป6/3 
บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน 

 
การบอกได้ว่าเสน้ตรงคู่ใดขนาน
กัน 

 

บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน 
 
 

 
รู้ เข้าใจ สามารถบอกได้ว่าเสน้ตรงคู่ใดขนานกนั 

 
-  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัมุม
แย้ง 
-  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยั
ผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บน
ข้างเดียวกันของเส้นตดัเป็น 180 องศา  
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระท่ี 3  เรขาคณิต    
มาตรฐาน ค.3.2  ใช้การนึกภาพ(Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  reasoning)และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric  model) 
    ในการแก้ปัญหา 

 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระส าคัญท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 

 
ค 3.2 ป6/1ประดิษฐ์ทรง
สี่เหลี่ยมมมุฉากทรงกระบอก 

 
การประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก กรวย  ปริซมึและ

 
ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก กรวย  ปริซมึและ

 
รู้ เข้าใจ สามารถประดิษฐ์ทรง
สี่เหลี่ยมมมุฉากทรงกระบอก 

 
-  รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ( ทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด ) 
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กรวย  ปริซึมและพีระมิดจาก
รูปคลี่ หรือรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่ก าหนด 
ให ้

พีระมิดจากรูปคลี่ หรือรปู
เรขาคณิตสองมติิที่ก าหนด 
ให ้
 

พีระมิดจากรูปคลี่ หรือรปู
เรขาคณิตสองมติิที่ก าหนด 
ให ้
 
 

กรวย  ปริซึมและพีระมิดจากรูป
คลี่ หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่
ก าหนด 
ให ้

-  การประดิษฐ์รปูเรขาคณิตสามมติิ 
 
 
 

 
ค 3.2 ป6/2 
สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนดิต่าง ๆ 

 
การสร้างรูปสีเ่หลีย่มชนิดตา่ง ๆ 

 
สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนดิต่าง ๆ 

 
รู้ เข้าใจ สามารถสร้างรูป
สี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 

 
-  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของ
ด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนดความยาวของ
เส้นทแยงมุม 

 

 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
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สาระท่ี 4  พีชคณิต    
มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ( pattern ) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระส าคัญท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 
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ค 4.1 ป6/1 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  

 

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 
 

 

แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 
 

 

รู้ เข้าใจ สามารถแก้ปัญหา 
เกี่ยวกับแบบรูป 
 

 
- ปัญหาเกี่ยวกับแบบรปู  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระท่ี 4  พีชคณิต    
มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical  model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนแปลความหมาย 
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  และน าไปใช้แก้ปัญหา  
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระส าคัญท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 

 
ค 4.2 ป6/1 
เขียนสมการจากสถานการณ์
หรือปัญหา และแกส้มการ
พร้อมท้ังตรวจค าตอบ 

 
การเขียนสมการจากสถานการณ์
หรือปัญหา และแกส้มการ
พร้อมท้ังตรวจค าตอบ 

 
เขียนสมการจากสถานการณ์
หรือปัญหา และแกส้มการ
พร้อมท้ังตรวจค าตอบ 

 
รู้ เข้าใจ สามารถเขียนสมการ
จากสถานการณห์รือปัญหา และ
แก้สมการพร้อมทั้งตรวจ
ค าตอบ 

 
-  สมการเชิงเส้นท่ีมีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว 
-  การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน
เกี่ยวกับการบวก การลบ การคณู การหาร 
-  การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น    
มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระส าคัญท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 

 
ค 5.1 ป6/1 
อ่านข้อมูล จากกราฟเส้นและ
แผนภูมริูปวงกลม 
 

 
การอ่านข้อมูล  
จากกราฟเส้นและแผนภมู-ิ 
รูปวงกลม 
 

 
อ่านข้อมูล  
จากกราฟเส้นและแผนภมู-ิ 
รูปวงกลม 
 

 
รู้ เข้าใจ สามารถอ่านข้อมูล  
จากกราฟเส้นและแผนภมู-ิ 
รูปวงกลม 
 

 
-  การอ่านกราฟเส้นและแผนภูมริปูวงกลม 
 
 

 
อ่านข้อมูลของประชากร 
ราคาน้ ายางสดราคายาง
แผ่นดิบ ในระดับอ าเภอ
และจังหวัดได ้
 

ค 5.1 ป6/2เขียนแผนภูมิ
แท่งเปรียบเทียบและกราฟ
เส้น  

การเขียนแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทยีบและกราฟเส้น  

เขียนแผนภมูิแท่ง
เปรียบเทยีบและกราฟเส้น  

รู้ เข้าใจ สามารถเขียนแผนภมู ิ
แท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น  

- การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น การเขียนแผนภูมริูป
วงกลมและกราฟเส้นท่ี
แสดงราคาน้ ายางสด 
ผลไม้ ยางแผ่นดิบและ
จ านวนประชากรภายใน
จังหวัด 

 
 
 
 
 



หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พุทธศกัราช  2551  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนวดัศรีวิเทศสงัฆาราม 
 

27 

 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น    
มาตรฐาน ค 5.2     ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระส าคัญท้องถิ่น 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 

 
ค 5.2 ป6/1 
อธิบายเหตุการณ์โดยใช้ ค าที่มีความหมาย 
เช่นเดียวกับค าว่า 
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ 
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

 
การอธิบายเหตุการณ์โดยใช้ 
ค าที่มีความหมาย 
เช่นเดียวกับค าว่า 
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ 
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

 
อธิบายเหตุการณ์โดยใช้  
ค าที่มีความหมาย 
เช่นเดียวกับค าว่า 
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ 
ได้ 
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

 
รู้ เข้าใจ สามารถอธิบาย 
เหตุการณ์โดยใช้ ค าที่มี 
ความหมาย 
เช่นเดียวกับค าว่า 
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ 
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่าง
แน่นอน 

 
-  การคาดคะเนเกี่ยวกับ
การเกิดขึ้นของเหตุการณ์
ต่างๆ 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์    
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ 

  ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สาระส าคัญท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 
 
ค 6.1 ป6/1 
ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา 

 
การใช้วิธีการหลากหลายแก้ปญัหา 

 
ใช้วิธีการหลากหลาย
แก้ปัญหา 

 
รู้ เข้าใจ สามารถใช้วิธีการ
หลากหลายแก้ปัญหา 

 
 

 
 

ค 6.1 ป6/2 
ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆได้อยา่งเหมาะสม 

 
การใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 

 
ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้

 
รู้ เข้าใจ สามารถใช้ความรู้ 
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาสถานการณ์ตา่งๆ
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อย่างเหมาะสม ได้อย่างเหมาะสม 
ค 6.1 ป6/3 
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม 

 
การให้เหตผุลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

 
ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 

 
รู้ เข้าใจ สามารถให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

  

 
 
 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์    
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ 
    ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์  KPA สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
สาระส าคัญท้องถิ่น 

ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ(P) คุณลักษณะ(A) 
 
ค 6.1 ป6/4 
ใช้ภาษาและสญัลักษณ์ทางคณติศาสตร์ใน
การสื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอ ได้

 
 
การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ

 
 
ใช้ภาษาและสญัลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ

 
 
รู้ เข้าใจ สามารถใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
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อย่างถูกต้องและเหมาะสม ความหมาย และน าเสนอ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ความหมาย และน าเสนอ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การสื่อสาร สื่อความหมาย และ
น าเสนอ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 
ค 6.1 ป6/5 
เชื่อมโยงความรูต้่างๆในคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณติศาสตร์กับศาสตร์อืน่ๆ 

 
 
การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่นๆ 

 
 
เชื่อมโยงความรูต้่างๆใน
คณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 

 
 
รู้ เข้าใจ สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆในคณติศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณติศาสตร์กับศาสตร์
อื่นๆ 

 
 

 

 

 
ค 6.1 ป6/6 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

 
 
การมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 

 
 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

 
 
รู้ เข้าใจ สามารถมีความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค ์
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค16101   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เวลา   160   ชั่วโมง   จ านวน   4.0   หน่วยกิต 

 
                เขียน  อ่าน เปรียบเทียบ เรียงล าดับ ประมาณค่า  เศษส่วน  ทศนิยม  ไม่เกินสามต าแหน่ง 
เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม  บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษส่วน จ านวนคละ และทศนิยม  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหา

ระคนของจ านวนนับ เศษส่วน จ านวนคละ  ทศนิยม โดยสอดแทรกโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแลกเปลี่ยน
เงินตราในประเทศกลุ่มอาเซียน  และร้อยละ   ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการแจก
แจงในการคิดค านวณ  หา  ห.ร.ม และ ค.ร.น.  ของจ านวนนับ    
 อธิบายเส้นทางหรือบอกต าแหน่งของ สิ่งต่างๆ โดยระบุทิศทาง   และระยะทางจริงจากรูปภาพ 
แผนที่ และแผนผัง    หาพ้ืนที่ความ  ยาวรอบรูปของรูปวงกลมของรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม   แก้ปัญหา
เกี่ยวกับพ้ืนที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม   ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
เ ขี ย นแผนผั ง แสด งต า แหน่ ง  ขอ งสิ่ ง ต่ า ง  ๆ     แล ะแผนผั ง แสด ง เ ส้ นท า ง  ก า ร เ ดิ นท า ง        
    บอกชนิดของ รูปเรขาคณิต สองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ บอกสมบัติของ
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ  รูปสี่เหลี่ยม   ชนิดต่างๆ  บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน ประดิษฐ์
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอก กรวย  ปริซึมและพีระมิดจากรูปคลี่ หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ 
สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ 

แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้ง 
ตรวจค าตอบ 

อ่านข้อมูล จากกราฟเส้นและแผนภูมิ-รูปวงกลม  เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น     
อธิบายเหตุการณ์โดยใช้ค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้    ไม่
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  การรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  เข้าใจหลักคิดและแนวทางการ
ประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว  ประโยชน์ของการออม  ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้อง
ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าด้วยการแบ่งปันแรงงานและสิ่งของ เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันในระดับโรงเรียน 
                โดยใช้ทักษะกระบวนการ  ศึกษา  ค้นคว้า  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  วิเคราะห์  สรุป  อธิบาย  
ใช้ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหา  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะ
กระบวนการคิด  มีมารยาท  และกาลเทศะ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  ชื่น
ชม  วัฒนธรรมท้องถิ่น  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ
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ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง ปลูกฝังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1   ป.6.1 , ป.6.2,ป.6.3    
ค 1.2   ป.6/1 , ป.6/2    
ค 1.3   ป.6/1 , ป.6/1   
ค 1.4   ป.6/1 , ป.6/2   
ค 2.1   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3     
ค 2.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3     
ค 3.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3     
ค 3.2  ป.6/1 , ป.6/2   
ค 4.1  ป.6/1   
ค 4.2  ป.6/1   
ค 5.1  ป.6/1 ,ป.6/2   
ค 5.2  ป.6/1    
ค 6.1  ป.6/1 , ป.6/2,ป.6/3, ป.6/4 , ป.6/5, ป.6/6     
    
รวม    31   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เวลา  160  ชั่วโมง 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
1. 

 
จ านวนนับและ
การบวก  การ
ลบ  การคูณ  
การหาร 

 
ค1.2 ป6/2  , 
ค1.3 ป6/1 , 
ค1.4 ป6/1 , 
ค 6.1 ป6/1-ป6/6 

 
-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ
จ านวนนับ   
-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การ
คูณ  การหารและการบวก ลบ  คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับ  
-ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มหมื่น  
เต็มแสน  เต็มล้าน 
-การบวก  การคูณ 
-การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

 
15 

 
2. 

 
ตัวประกอบ
ของจ านวนนับ      

 
ค 1.4 ป6/2,  
ค4.2 ป 6/1 , 
ค 6.1 ป6/1 – ป6/6 

 
-ตัวประกอบ  จ านวนเฉพาะ และตัวประกอบ
เฉพาะ    
-การหา ห.ร.ม. การหา ค.ร.น.  

 
18 
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3. เศษส่วน และ
การบวก การ
ลบ การคูณ 
การหาร 

ค 1.1 ป6/2,ค1.2  
ป6/1 ป6/2 ,ค 6.1  
ป6/1 – ป6/6 

- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 
- การบวก การลบ  การคูณ  การหาร
เศษส่วน 
- การบวก การลบ  การคูณ  การหารจ านวน
คละ การบวก ลบ  คูณ หารระคน ของ
เศษส่วนและจ านวนคละ   
-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ
เศษส่วน  

18 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
4. 

 
ทศนิยม              

 
ค 1.1 ป6/1 ป6/2  
ป6/3 ,  
ค1.3 ป6/2 , 
ค 6.1 ป6/1 – ป6/6 

 
- ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยม
สามต าแหน่ง  
- หลัก ค่าประจ าหลัก และค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลักของทศนิยมสามต าแหน่ง   
- การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่ง  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 
- การเขียน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งในรูป
เศษส่วน  
- การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบ
ของ 10 , 100 , 1,000 ในรูปทศนิยม 
- ค่า ประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง
และสองต าแหน่ง 

 
8 
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5. 

 
การบวก  การ
ลบ  การคูณ  
และการหาร 
ทศนิยม     

 
ค1.2 ป6/1 ป6/2 ,  
ค 6.1 ป6/1-ป6/6 

 
- การบวก การลบ  การคูณ  การหารทศนิยม
ที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  - 
การบวก การลบ  การคูณ  การหารระคนของ
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
- โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ 
ทศนิยม 
-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การ
คูณ  การหารและการบวก ลบ  คูณ หาร
ระคนของทศนิยม 
(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน) 
 

 
18 

 
6. 

 
เส้นขนาน 

 
ค3.1 ป6/3  ,  
ค 6.1 ป6/1-ป6/6 

 
-การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง 
-การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ
เส้นตัดเป็น 180 องศา  
 

 
7 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
7. 

 
สมการและ
การแก้สมการ 

 
ค 4.2 ป6/1,  
ค 6.1 ป6/1 – ป6/6 

 
-สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว 
-การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน
เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร 
การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 
-การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 

 
15 

 
8. 

 
ทิศ แผนที่และ
แผนผัง 

 
ค 2.1 ป6/1,  
ค2.2 ป6/3 , 
ค 6.1 ป6/1 – ป6/6 

 
-ทิศ  
-การบอกต าแหน่งโดยใช้ทิศ  
-มาตราส่วน  

 
7 
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-การอ่านแผนผัง   
-การเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่างๆ   
-การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง  -
การเขียนแผนผังโดยสังเขป 

 
9. 

 
รูปสี่เหลี่ยม 

 
ค2.1 ป6/2,  
ค2.2 ป 6/1  , 
ค3.1 ป6/2  
ค3.2 ป6/2 ,  
ค 6.1 ป6/1-ป6/6 

 
-การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความยาว
ของด้าน   
-การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของ
เส้นทแยงมุม   
- การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม   
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ

พ้ืนที่ของรูปวงกลม 
- สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลีย่ม  
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเม่ือก าหนดความยาว

ของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนด
ความยาวของเส้นทแยงมุม 

 
12 

 
10. 

 
รูปวงกลม 

 
ค2.1 ป6/3  , 
ค2.2 ป6/1  , 
ค 6.1 ป6/1- ป6/6 

 
-การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความ
ยาวรอบวง   
-การหาพ้ืนที่ของรูปวงกลม 
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม   
 

 
7 

 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
11. 

 
บทประยุกต์   

 
ค 1.2 ป6/2 , 
ค 6.1 ป6/1-ป6/6 

 
-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ
จ านวนนับ  
-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การ

 
9 
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คูณ  การหารและการบวก ลบ  คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับ  
-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ
เศษส่วน 
-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ
ทศนิยม 
- โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ
รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหา
ก าไร ขาดทุน ลดราคา การหาราคาขาย การ
หาราคาต้นทุนและดอกเบี้ย 

 
12. 

 
รูปเรขาคณิต
สามมิติและ
ปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

 
ค 2.2 ป6/2,  
ค3.1 ป6/1 ,  
ค3.2 ป6/1,  
ค 6.1 ป6/1 - ป6/6 

 
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก   
-ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
( ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
กรวย ปริซึม พีระมิด )   
- รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ( ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
ปริซึม พีระมิด )   
-การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 

 
10 

 
13. 

 
สถิติและความ
น่าจะเป็น
เบื้องต้น 

 
ค 5.1 ป6/1 ป6/2,  
ค5.2 ป6/1 , 
ค 6.1 ป6/1-  ป6/6 

 
การอ่านกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม 
การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
และกราฟเส้น  การคาดคะเนเกี่ยวกับการ
เกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่างๆ 

 
10 

รวม 160 
 
 
 
 

อัตราส่วนคะแนน ประจ าภาคเรียนที่ 1   
รายวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   
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คะแนนระหว่างเรียน:ปลายภาคเรียน = 70 : 30 
 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ 

คะแนน 
ราย

หน่วย 

ระ
หว่

าง
เรีย

น 

ปล
าย

ภา
คเ

รีย
น 

1. จ านวนนับและ
การบวก  การ
ลบ  การคูณ  
การหาร 

ค1.2 ป6/2  , 
ค1.3 ป6/1 , 
ค1.4 ป6/1 , 
ค 6.1 ป6/1-ป6/6 

-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ
จ านวนนับ   
-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การ
คูณ  การหารและการบวก ลบ  คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับ  
-ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มหมื่น  
เต็มแสน  เต็มล้าน 
-การบวก  การคูณ 
-การบวก ลบ คูณ หารระคน 

20 15 5 

2. ตัวประกอบ
ของจ านวนนับ      

ค 1.4 ป6/2,  
ค4.2 ป 6/1 , 
ค 6.1 ป6/1 – ป6/6 

-ตัวประกอบ  จ านวนเฉพาะ และตัวประกอบ
เฉพาะ    
-การหา ห.ร.ม. การหา ค.ร.น.  

20 15 5 

3. เศษส่วน และ
การบวก การ
ลบ การคูณ 
การหาร 

ค 1.1 ป6/2, 
ค1.2 ป6/1 ป6/2 , 
ค 6.1ป6/1 – ป6/6 

- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 
- การบวก การลบ  การคูณ  การหาร
เศษส่วน 
- การบวก การลบ  การคูณ  การหารจ านวน
คละ การบวก ลบ  คูณ หารระคน ของ
เศษส่วนและจ านวนคละ   
-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ
เศษส่วน  

20 14 6 
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ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ 

คะแนน 
ราย

หน่วย 

ระ
หว่

าง
เรีย

น 

ปล
าย

ภา
คเ

รีย
น 

4. ทศนิยม              ค 1.1 ป6/1 ป6/2  
ป6/3 ,  
ค1.3 ป6/2 , 
ค 6.1 ป6/1 – ป6/6 

- ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยม
สามต าแหน่ง  
- หลัก ค่าประจ าหลัก และค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลักของทศนิยมสามต าแหน่ง   
- การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่
เกินสามต าแหน่ง  
- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน 
- การเขียน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งในรูป
เศษส่วน  
- การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบ
ของ 10 , 100 , 1,000 ในรูปทศนิยม 
- ค่า ประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง
และสองต าแหน่ง 

10 7 3 

5. การบวก  การ
ลบ  การคูณ  
และการหาร 
ทศนิยม     

ค1.2 ป6/1 ป6/2 ,  
ค 6.1 ป6/1-ป6/6 

- การบวก การลบ  การคูณ  การหารทศนิยม
ที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  - 
การบวก การลบ  การคูณ  การหารระคนของ
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
- โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ 
ทศนิยม 
-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การ
คูณ  การหารและการบวก ลบ  คูณ หาร
ระคนของทศนิยม 
(โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน) 

20 14 
 

6 

6. เส้นขนาน ค3.1 ป6/3  ,  
ค 6.1 ป6/1-ป6/6 

-การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง 
-การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ

10 5 
 

5 
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เส้นตัดเป็น 180 องศา  
รวม 100 70 30 

 
 
 

อัตราส่วนคะแนน ประจ าภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   
คะแนนระหว่างเรียน:ปลายภาคเรียน = 70 : 30 

 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ 

คะแนน 
ราย

หน่วย 

ระ
หว่

าง
เรีย

น 

ปล
าย

ภา
คเ

รีย
น 

1. สมการและ
การแก้สมการ 

ค 4.2 ป6/1,  
ค 6.1 ป6/1 – ป6/6 

-สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว 
-การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน
เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร 
การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 
-การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 

15 11 4 

2. ทิศ แผนที่และ
แผนผัง 

ค 2.1 ป6/1,  
ค2.2 ป6/3 , 
ค 6.1 ป6/1 – ป6/6 

-ทิศ  
-การบอกต าแหน่งโดยใช้ทิศ  
-มาตราส่วน  
-การอ่านแผนผัง   
-การเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่างๆ   
-การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง  -
การเขียนแผนผังโดยสังเขป 

10 7 3 

3. รูปสี่เหลี่ยม ค2.1 ป6/2,  
ค2.2 ป 6/1  , 
ค3.1 ป6/2  
ค3.2 ป6/2 ,  
ค 6.1 ป6/1-ป6/6 

-การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความยาว
ของด้าน   
-การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของ
เส้นทแยงมุม   
- การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม   
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ

15 10 5 
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พ้ืนที่ของรูปวงกลม 
- สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลีย่ม  
- การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเม่ือก าหนดความยาว

ของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนด
ความยาวของเส้นทแยงมุม 

4. รูปวงกลม ค2.1 ป6/3  , 
ค2.2 ป6/1  , 
ค 6.1 ป6/1- ป6/6 

-การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความ
ยาวรอบวง   
-การหาพ้ืนที่ของรูปวงกลม 
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม   

15 10 5 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ 

คะแนน 
ราย

หน่วย 

ระ
หว่

าง
เรีย

น 

ปล
าย

ภา
คเ

รีย
น 

5. บทประยุกต์   ค 1.2 ป6/2 , 
ค 6.1 ป6/1-ป6/6 

-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ
จ านวนนับ  
-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การ
คูณ  การหารและการบวก ลบ  คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับ  
-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ
เศษส่วน 
-โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ  การ
หารและการบวก ลบ  คูณ หารระคนของ
ทศนิยม 
- โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ
รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหา
ก าไร ขาดทุน ลดราคา การหาราคาขาย การ
หาราคาต้นทุนและดอกเบี้ย 

15 10 5 

6. รูปเรขาคณิต
สามมิติและ
ปริมาตรของ

ค 2.2 ป6/2,  
ค3.1 ป6/1 ,  
ค3.2 ป6/1,  

-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก   
-ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

15 11 4 
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ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

ค 6.1 ป6/1 - ป6/6 ( ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
กรวย ปริซึม พีระมิด )   
- รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ( ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
ปริซึม พีระมิด )   
-การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 

7. สถิติและความ
น่าจะเป็น
เบื้องต้น 

ค 5.1 ป6/1 ป6/2,  
ค5.2 ป6/1 , 
ค 6.1 ป6/1-  ป6/6 

การอ่านกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม 
การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
และกราฟเส้น  การคาดคะเนเกี่ยวกับการ
เกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่างๆ 

15 11 4 

รวม 100 70 30 
 

 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  จ านวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  การหาประมาณค่าเป็นจ านวนนับ 
รหัสวิชา ค16101  รายวิชา  คณิตศาสตร ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เวลา 4 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ครูผู้สอน นางกนกกาญจน์  ทัยศรี      โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม       สพป.สงขลา เขต ๓ 
************************************************************************************************ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
 ตัวชี้วัด 
 ค 1.3 ป.6/1  บอกค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจ านวนนับ และน าไปใช้ได้ 
จุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ป.4-6) 
 คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน 
ค าส าคัญ 
 หาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มในหลักต่างๆ  
ค าถามส าคัญ 

ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน คือจ านวนใด 
สาระส าคัญ 
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การหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหมื่นของจ านวนใด ให้พิจารณาว่า  จ านวนนั้นมีค่าใกล้เคียง
จ านวนเต็มหมื่นใดมากกว่า ค่าประมาณจะเท่ากับจ านวนเต็มหมื่นนั้น  กรณีที่จ านวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่าง
จ านวนเต็มหมื่นสองจ านวน ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหมื่นจะเท่ากับจ านวนเต็มหมื่นที่มากกว่า 

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนของจ านวนใด ให้พิจารณาว่า  จ านวนนั้นมีค่าใกล้เคียง
จ านวนเต็มแสนใดมากกว่า ค่าประมาณจะเท่ากับจ านวนเต็มแสนนั้น  กรณีท่ีจ านวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่าง
จ านวนเต็มแสนสองจ านวน ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มแสนจะเท่ากับจ านวนเต็มแสนที่มากกว่า 

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มล้านของจ านวนใด ให้พิจารณาว่า  จ านวนนั้นมีค่าใกล้เคียง
จ านวนเต็มล้านใดมากกว่า ค่าประมาณจะเท่ากับจ านวนเต็มล้านนั้น  กรณีท่ีจ านวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่าง
จ านวนเต็มล้านสองจ านวน ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มล้านจะเท่ากับจ านวนเต็มล้านที่มากกว่า 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เมื่อก าหนดจ านวนนับให้  สามารถหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหลักต่างๆ ได้ 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้ 
1.1  ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มในหลักต่างๆ 

 2. ทักษะ/กระบวนการ 
 2.1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
 2.2  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 2.3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

 2.4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และ 
การน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 2.5  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 

 2.6  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.1  มีวินัย 
 3.2  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.3  มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
 1.  สมรรถนะส าคัญในการคิด 
 2.  สมรรถนะส าคัญในการสื่อสาร 
ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มในหลักต่างๆ 
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ประเมินการท าแบบฝึกทักษะ   

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 0 
1. การหาค าตอบ - หาค าตอบได้

ถูกต้อง  9-10  ข้อ 
- หาค าตอบได้
ถูกต้องทั้งหมด  6-8  
ข้อ 

- หาค าตอบได้
ถูกต้องทั้งหมด  1-5  
ข้อ 

- ตอบค าถามผิดหมด
ทุกข้อ  

2. การเขียนจ านวน - เขียนถูกต้อง ตาม
หลักคณิตศาสตร์ทุก
จ านวน 

- เขียนถูกต้อง มี
จ านวนผิด 1-2 
จ านวน 

- เขียนถูกต้อง มี
จ านวนผิดไม่เกิน 3-5 
จ านวน 

- มีจ านวนผิด 10 
จ านวน 

3. ความสะอาดของ
ชิ้นงาน 

- ชิ้นงานดูสะอาด ไม่
มีรอยลบ ขีดฆ่า รอย
ยับ  

- ชิ้นงานดูสะอาด มี
รอยลบ ขีดฆ่า รอย
ยับบ้าง   

- ชิ้นงานเกือบ
สะอาด มีรอยลบ ขีด
ฆ่า รอยยับ เล็กน้อย  

- ชิ้นงานดูสกปรก มี
รอยลบ ขีดฆ่า รอย
ยับ มาก  

 
ระดับคุณภาพ 

     9   =   ดีมาก 7-8   =   ดี     5-6    =   พอใช้   0-4    =   ปรับปรุง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้   
ชั่วโมงที่ 1  ขั้นที ่1 น าเข้าสูบ่ทเรียน 
 1.  ครูแจ้งตัวชี้วัดชั้นปีและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

2.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง จ านวนนับ และ การบวก การลบ การคูณ การหาร 
  3.  ให้นักเรียนท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว  

4.  คุณครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความส าคัญของการหาค่าประมาณใกล้เคียงใน
ชีวิตประจ าวันแล้วให้นักเรียนช่วยกันอภิปราย และยกตัวอย่างการบอกปริมาณท่ีสามารถบอกโดยการ
ประมาณค่าได้ และการบอกปริมาณบางอย่างที่ต้องบ่งถึงจ านวนที่แน่นอน  เช่น 
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 การบอกปริมาณท่ีสามารถบอกโดยการประมาณค่าได้  เช่น 
  -  มะม่วง  1  กิโลกรัม  มีประมาณ 10 ผล 
  -  นักเรียนชั้น ป.3 สูงประมาณ 120 เซนติเมตร 
  -  พัดลมตั้งโต๊ะขนาด 16 นิ้ว  ราคาประมาณ 1,350  บาท 
  -  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า  รับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ได้ประมาณ 100 คน 

 การบอกปริมาณบางอย่างที่ต้องบ่งถึงจ านวนที่แน่นอน  เช่น 
  -  รับประทานยาน้ าก่อนอาหารครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ 
  -  รถเมล์สาย 57 บรรทุกคนได้ 70 คน 
  -  ก าหนดสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1  วันที่ 1 เมษายน 

 
ชั่วโมงที่ 2  ขั้นที ่2 กิจกรรมการเรียนรู้  

    (ขั้นสอนโดยใช้กระบวนการอธิบาย คิดวิเคราะห์  ตั้งค าถาม – ตอบค าถาม)  
5.  น าบัตรเส้นจ านวน  ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่  50-60  ติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียน 

อภิปรายซักถามว่าจ านวนระหว่าง  50-60    
มีจ านวนอะไรบ้างที่มีค่าประมาณใกล้เคียง  50  (51  52  53  54) 
มีจ านวนอะไรบ้างที่มีค่าประมาณใกล้เคียง  60  (55  56  57  58  59)     
นักเรียนอาจบอกว่า 55  อยู่กึ่งกลางระหว่าง  50  และ 60  พอดี  แนะน านักเรียนว่าในกรณี 

นี้ให้ถือเป็นข้อตกลงว่าค่าประมาณใกล้เคียงของจ านวนนั้นให้ประมาณเป็นจ านวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 
6.  น าบัตรการหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มสิบ  เต็มร้อย  เต็มพัน  ให้นักเรียนช่วย 

กันพิจารณาทีละบัตร  ดังนี้ 
6.1 การหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มสิบของ 313  และ 315  โดยให้ตอบค าถาม 

ต่อไปนี้ 

313 อยู่ระหว่างจ านวนเต็มสิบใด  (310  กับ  320) 
313 อยู่ใกล้จ านวนเต็มสิบใดมากกว่า  (310) 
ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มสิบของ 313  คือจ านวนใด  (310)  เพราะเหตุใด   

(อยู่ใกล้ 310) 
 
 
 

315  อยู่ระหว่างจ านวนเต็มสิบใดมากกว่า  (อยู่กึ่งกลางพอดี) 
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           ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มสิบของ 315 คือจ านวนใด  (นักเรียนอาจตอบ 310 หรือ 
320)  แนะน านักเรียนว่าจ านวนใดที่อยู่กึ่งกลางพอดี  ถือเป็นข้อตกลงว่าให้ประมาณค่าใกล้เคียงจ านวน
เต็มที่มากกว่า  ดังนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มสิบของ  315  คือ  320 

6.2 การหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มร้อยของ  1,430  และ 1,450 โดยให้นักเรียน 
ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1,430  อยู่ระหว่างจ านวนเต็มร้อยใด  (1,400  และ  1,500) 
1,430  อยู่ใกล้จ านวนเต็มร้อยใดมากกว่า  (1,400) 
ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มร้อยของ  1,430  คือจ านวนใด  (1,400)   

เพราะเหตุใด  (อยู่ใกล้จ านวน  1,400  มากกว่า) 
  1,450  อยู่ระหว่างจ านวนเต็มร้อยใด  (1,400  และ  1,500) 
  1,450  อยู่ใกล้จ านวนเต็มร้อยใดมากกว่า  (อยู่กึ่งกลางพอดี) 
ชั่วโมงที่ 3  ขั้นสอนโดยใช้กระบวนการอธิบาย คิดวิเคราะห์  ตั้งค าถาม – ตอบค าถาม 

6.3 การหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มพันของ  12,420  และ  12,500   โดยให้ 
นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

12,420  อยู่ระหว่างจ านวนเต็มพันใด  (12,000  และ  13,000) 
12,420  อยู่ใกล้จ านวนเต็มพันใดมากที่สุด  (12,000) 
ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มพันของ  12,420  คือจ านวนใด  (12,000)   

เพราะเหตุใด  (อยู่ใกล้จ านวน  12,000  มากกว่า) 
  12,500  อยู่ระหว่างจ านวนเต็มพันใด  (12,000 และ 13,000) 
  12,500  อยู่ใกล้จ านวนเต็มพันใดมากที่สุด  (อยู่กึ่งกลางพอดี) 
  ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มพันของ  12,500  คือจ านวนใด  (13,000) 
เพราะเหตุใด  (จ านวนใดที่มีอยู่กึ่งกลางพอดี  ถือเป็นข้อตกลงว่าให้ประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มที่มากกว่า) 

7.  ครแูจกบัตรจ านวนเต็มสิบ  เต็มร้อย  เต็มพัน  เต็มหมื่น  เต็มแสน  และเต็มล้าน ให้คนละ  
1 บัตร    ให้ทุกคนพิจารณาบัตรของตนเองว่าได้จ านวนเต็มอะไร  แล้วให้จับกลุ่มตามจ านวนต่างๆ  
ดังนี้ 

กลุ่มเต็มสิบ  กลุ่มเต็มหมื่น 
กลุ่มเต็มร้อย  กลุ่มเต็มแสน 
กลุ่มเต็มพัน  กลุ่มเต็มล้าน 

 
        แล้วช่วยกันตรวจสอบวา่ใครเข้ากลุ่มไม่ถูกต้อง และช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่องจากนั้นช่วยกัน
พิจารณาในแต่ละกลุ่มและตอบค าถามต่อไปนี้ 
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  จ านวนเต็มสิบ มีหลักอะไรเป็น 0         (หลักหน่วย) 
  จ านวนเต็มร้อย มีหลักอะไรเป็น  0         (หลักสิบ  หลักหน่วย) 
  จ านวนเต็มพัน มีหลักอะไรเป็น  0         (หลักร้อย  หลับสิบ  หลักหน่วย) 
  จ านวนเต็มหมื่น มีหลักอะไรเป็น  0         (หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย) 
  จ านวนเต็มแสน มีหลักอะไรเป็น  0         (หลักหมื่น หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ 
                   หลักหน่วย) 
  จ านวนเต็มล้าน มีหลักอะไรเป็น  0         (หลักแสน หลักหมื่น หลักพัน หลักร้อย 
                   หลักสิบ  หลักหน่วย) 
 

 
8.  แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม  โดยแจกบัตรงานให้กลุ่มละ 1 บัตร  แล้วให้ช่วยกันปฏิบัติ 

กิจกรรมตามบัตรงาน แล้วส่งตัวแทนออกไปน าเสนอผลงานของกลุ่ม แล้วช่วยกันพิจารณาตรวจสอบผลงาน
ของแต่ละกลุ่ม  พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง 
ชั่วโมงที่ 4 ขั้นสรุป 

9.  ให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เล่ม 1 หน้า 3-6 
10.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มต่างๆ  ซึ่งควรจะ 

สรุปได้ว่าการหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มสิบ  เต็มร้อย  เต็มพัน  เต็มหมื่น  เต็มแสน  เต็มล้าน…  
ของจ านวนใดท าได้โดยพิจารณาตัวเลขในหลักถัดไปทางขวามือของจ านวนนั้น 

ถ้าต่ ากว่า  5  50  500  5,000  50,000  500,000  5,000,000  ขึ้นไป  ให้ประมาณเป็น 
จ านวนเต็มสิบ  เต็มร้อย  เต็มพัน  เต็มหมื่น  เต็มแสน  เต็มล้าน…  ที่มีค่ามากกว่าจ านวนนั้น  ตามล าดับ 

10.  ให้นักเรียนท าการบ้านในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  
 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
ประเภทสื่อ รายการสื่อ 

1. บุคคล/ภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้ - www.kanid.com 
- ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ - บัตรเส้นจ านวน 
- บัตรจ านวน 
- หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ 

http://www.kanid.com/
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- แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 
3. .ใบงาน / ใบความรู้ / แบบบันทึก - แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
1.   ผู้เรียนต้องผ่านตัวชี้วัดที่ก าหนดแต่ละตัวชี้วัดตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ร้อยละ  60 
2.   หากผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดแต่ละตัว  ครูผู้สอนด าเนินการซ่อมเสริมให้ผู้เรียน   
      เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

 
(ลงชื่อ).................................................ครูผู้สอน 

              (นางกนกกาญจน์  ทัยศรี)   
                                    ........./...................../......... 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... .................................................................................
       

(ลงชื่อ)……………………………………….หัวหน้ากลุ่มสาระ
  (นางขอซานาฮ์  อะหลี) 

              ……….. /……………….. /…………. 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
..................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................
      

        (ลงชื่อ)……………………………………หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  
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        (นายฐิติวัฏฏ์  กล่ าจีน) 
                   ……….. /……………….. /…………. 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
....................................................................................... .................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ......................................
        

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้บริหาร 
  (นายสมคิด  เพียรกิจ) 

                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
     ……….. /……………….. /…………. 

 
 
 

บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (หน่วยการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด) 
 

รหัสวิชา ค 16101 แบบบันทึกผลหลังสอน ชั้น ป.6/1-ป.6/3  ภาคเรียนที่ 1 
รายวิชา คณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน 4 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง จ านวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  การหาค่าประมาณเป็นจ านวนนับ 
วัน/เดือน/ปี  จัดกิจกรรมเรียนรู้ ..................................................................................................................... 
 

ตัวช้ีวัด 
............................................................................................................................. ............................................
..................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... .......................................................................... 
ขั้นวางแผน (P) 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
ขั้นปฏิบัติการสอน (A) 
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............................................................................................................................. ............................................

..................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................ 
ขั้นสังเกต (O) ........................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................. .......................................................................................  
 
ชั้น/ห้อง/กลุ่ม จ านวนผู้เรียน 

(คน) 
ผ่านตัวช้ีวัด 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ ไม่ผ่านตัวช้ีวัด 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

      
      
      
      
      

รวม      
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้น/ห้อง/

กลุ่ม 
จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

รักชาติ 
ศาสน ์
กษัตริย์ 
(คน) 

ซ่ือสัตย ์
สุจริต 
(คน) 

มีวินัย 
(คน) 

ใฝ่เรียนรู้ 
(คน) 

อยู่อย่าง 
พอเพียง 

(คน) 

มุ่งมั่น 
ในการ
ท างาน 
(คน) 

รักความเป็น
ไทย 
(คน) 

มีจิต
สาธารณะ 

(คน) 

          
คิดเป็นร้อยละ         

          
คิดเป็นร้อยละ         

          
คิดเป็นร้อยละ         

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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ชั้น/ห้อง/
กลุ่ม 

จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

(คน) 

ความสามารถ
ในการคิด 

(คน) 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

(คน) 

ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

(คน) 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

(คน) 
       

คิดเป็นร้อยละ      
       

คิดเป็นร้อยละ      
       

คิดเป็นร้อยละ      
 

ขั้นน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข (R) 

............................................................................................................................. ............................................

....................................................................................... ..................................................................................   
      (ลงชื่อ) ……………………………………….ครูผู้สอน 
       (นางกนกกาญจน์  ทัยศรี) 
        ........./................/........... 
 
ข้อเสนอแนะ หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
(ความคิดเห็น/ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง) 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
       (ลงชื่อ) ………………………………………. 
        (นายสมคิด  เพียรกิจ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
        ........./................/........... 
 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องยึดหลักการส าคัญคือ การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
เพ่ือการประเมินเพ่ือตัดสินระดับผลการเรียนที่เกิดข้ึนจริงของผู้เรียน           การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องพัฒนาและวัดประเมินผลผู้เรียนตามตัวชี้วัดเพ่ือให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็น
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เป้าหมายของหลักสูตร และเป็นเป้าหมายหลักของ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ทุกระดับชั้นเรียน  จึงต้อง
ด าเนินการวัดและประเมินผลทั้งก่อนพัฒนา  ระหว่างการพัฒนา  และภายหลังการพัฒนา  เพ่ือความมั่นใจ
ในระดับคุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน  แต่ละคน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดเกณฑ์
แกนกลางเป็นข้อก าหนด    ขั้นต่ า (Minimum Requirement) ของการจบหลักสูตร 
 1.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการ ดังนี้ 
        1.1  การประเมินผลก่อนเรียน 
               การประเมินผลก่อนเรียนเป็นการประเมินความพร้อม ความรู้พ้ืนฐาน และความรอบรู้ของ
ผู้เรียน  เพ่ือตรวจสอบพ้ืนฐานความรู้  ทักษะ  และความพร้อมด้านต่างๆ ของผู้เรียน  เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนทุกคน  ครูผู้สอนจะได้พิจารณาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานของผู้เรียนตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนด  โดยไม่น าผลการประเมินก่อน
เรียนไปใช้พิจารณาตัดสินผลการเรียน 
                1.2  การประเมินผลระหว่างเรียน 
                 การประเมินผลระหว่างเรียนเป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนา     การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในการบรรลุถึงตัวชี้วัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนวางแผนไว้   เพ่ือน าข้อมูลจากการประเมิน
ไปพัฒนาปรับปรุง   แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน  หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้ จนเต็ม
ศักยภาพ   นอกจากนี้  ยังน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  การ
ประเมินผลระหว่างเรียนจึงต้องกระท าอย่างรอบคอบ รัดกุม ตามแนวปฏิบัติต่อไปนี้ 

      1.2.1  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะสอน น าแต่ละหน่วยมาจัดท าแผนการเรียนรู้ 
โดยก าหนดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดนั้นๆ พร้อมทั้งระบุภาระงานที่จะ
มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

      1.2.2  เลือกวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภาระงาน หรือกิจกรรมที่
ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ ควรเป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนให้เห็นระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนอย่างแท้จริง 
                1.3  การประเมินผลหลังเรียน 

      การประเมินผลหลังเรียนเป็นการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียน มุ่งตรวจสอบความส าเร็จของ
ผู้เรียน เมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี ปลายภาค การ
ประเมินหลังการเรียนจะประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตาม
ตัวชี้วัดของผู้เรียน และน าผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียน ช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถประเมินศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างมั่นใจ และยังสะท้อนประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนได้อย่างชัดเจน 

         ข้อมูลจากผลการประเมินหลังเรียน ครูผู้สอนควรน าไปศึกษาวิเคราะห์เพ่ือใช้ ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดชั้นปีตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือใช้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียน
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ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้าง
นวัตกรรม และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 2.  การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
                  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานมุ่ ง ให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ ได้แก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา จึงก าหนดให้
มีการประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนทุกคนโดยครูผู้ สอนต้อง
ฝึกฝนและมอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาทั้ง 8 สาระ และต้อง
ท าการประเมินผลทุกชั้นปี โดยใช้เกณฑ์ตัดสินผลให้ระดับคุณภาพตามภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
 3.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานก าหนด
ไว้ 8 ประการ คือ  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการท างาน   7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ 
   ครูผู้สอนสามารถจัดท าเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ หรือพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก 
แล้วบูรณาการคุณลักษณะเหล่านี้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ ทั้งกิจกรรมใน
ชั้นและนอกชั้นเรียน และต้องด าเนินการประเมินผลรายภาค รายปี ของแต่ละวิชา เพ่ือให้มีการสั่งสมและ
พัฒนาพฤติกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และน าผลมาประเมิน มาสรุปผลอีกครั้งหนึ่งเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่
ละระดับการศึกษา เพ่ืออนุมัติจบหลักสูตร 
   4.  การตัดสินผลการเรียนในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           4.1 ผู้สอนท าการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยท าการวัดและประเมินผลไปพร้อมกับการ
จัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสังเกตพัฒนาการ และความประพฤติของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบหลังเรียน ซึ่งผู้สอนต้องน านวัตกรรมการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย เช่น การประเมินสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน และการ
ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบแบบต่างๆ และ
ต้องให้ความส าคัญกับการประเมินปลายปี/ปลายภาค 
          4.2  การก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ได้ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเป็น
รายวิชา  ซึ่งสามารถอธิบายผลการตัดสินว่า  ผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ โดยรวมอยู่ใน
ระดับใด จึงจะยอมรับว่าผ่านการประเมิน ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ก าหนดให้ใช้ระดับ
ผลการเรียน ๘ ระดับ ดังนี้ 

๔ หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม                     ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ     ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕ หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                       ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๗๕-๗๙ 

๓ หมายถึง  ผลการเรียนดี                               ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๗๐-๗๔ 
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๒.๕ หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี               ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๖๕-๖๙ 

๒ หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ                  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๖๐-๖๔ 
๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้                       ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๕๕-๕๙ 
๑ หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า     ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ  ๕๐-๕๔ 
๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์            ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ    ๐-๔๙ 
 5.  สัดส่วนคะแนน 

                       สัดส่วนคะแนนระหว่างปี: ปลายปี = 70 : 30  

 
************************** 
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อภิธานศัพท์ 
 

การด าเนินการ  (operation) 

การด าเนินการในที่นี้จะหมายถึงการด าเนินการของจ านวนและการด าเนินการของเซต  ซึ่งการ
ด าเนินการของจ านวนในที่นี้ได้แก่  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การยกก าลัง และการถอดราก
ของจ านวนที่ก าหนด   การด าเนินการของเซตในท่ีนี้ได้แก่  ยูเนียน  อินเตอร์เซกชัน  และคอมพลีเมนต์ของ
เซต 

การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ (awareness of  reasonableness of answer) 

 การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ เป็นการส านึก เฉลียวใจ หรือฉุกคิดว่าค าตอบที่
ได้มานั้นน่าจะถูกต้องหรือไม่  เป็นค าตอบที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้  หรือเป็นค าตอบที่ควรตอบหรือไม่ 

เช่น  นักเรียนคนหนึ่งตอบว่า 1 1

2 4
    เท่ากับ  2

6
 แสดงว่านักเรียนคนนี้ไม่ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล

ของค าตอบ เพราะไม่ฉุกคิดว่าเมื่อมีอยู่แล้วครึ่งหนึ่ง การเพ่ิมจ านวนที่เป็นบวกเข้าไป ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา

ต้องมากกว่าครึ่ง  แต่ค าตอบที่ได้ 2

6
 นั้นน้อยกว่าครึ่ง ดังนั้นค าตอบที่ได้ไม่น่าจะถูกต้อง  สมควรที่จะต้อง

คิดหาค าตอบใหม่   
 ผู้ที่มีความรู้สึกเชิงจ านวนดีจะเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้จากการ
ค านวณหรือการแก้ปัญหาได้ดี  การประมาณค่าเป็นวิธีหนึ่งที่อาจช่วยให้พิจารณาได้ว่าค าตอบที่ได้
สมเหตุสมผลหรือไม่  

การนึกภาพ  (visualization) 

การนึกภาพเป็นการนึกถึงหรือวิเคราะห์ภาพหรือรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ในจินตนาการเพ่ือคิดหา
ค าตอบ  หรือกระบวนการที่จะได้ภาพหรือเกิดภาพที่ปรากฏ  เช่น   

 
 
                                           

รูป ค รูป ข รูป ก 
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เมื่อต้องการหาปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของปริซึมในรูป ก  ถ้าสามารถใช้การนึกภาพได้ว่าปริซึมดังกล่าว
ประกอบด้วยปริซึม ๒ แท่งดังรูป ข  หรือ รูป ค   ก็อาจท าให้หาปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของปริซึมในรูป ก  ได้
ง่ายขึ้น 

การประมาณ (approximation)  

 การประมาณเป็นการหาค่าซึ่งไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่เป็นการหาค่าที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะ
น าไปใช้ เช่น ประมาณ ๒๕.๒๐ เป็น ๒๕ หรือประมาณ ๑๗๘ เป็น ๑๘๐  หรือประมาณ ๑๘.๔๕ เป็น ๒๐ 
เพ่ือสะดวกในการค านวณ  ค่าที่ได้จากการประมาณ เรียกว่า ค่าประมาณ 

การประมาณค่า (estimation) 

 การประมาณค่าเป็นการค านวณหาผลลัพธ์โดยประมาณ ด้วยการประมาณแต่ละจ านวนที่เกี่ยวข้อง
ก่อนแล้วจึงน ามาค านวณหาผลลัพธ์  การประมาณแต่ละจ านวนที่จะน ามาค านวณอาจใช้หลักการปัดเศษ
หรือไม่ใช้ก็ได้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์   

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) 

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

การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต 

 การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ขึ้นมาด้วยตนเอง ในที่นี้ใช้สมบัติทางเรขาคณิตเป็นสื่อในการเรียนรู้  ผู้สอนควรก าหนดกิจกรรมทาง
เรขาคณิตที่ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานเดิมที่เคยเรียนมาเป็นฐานในการต่อยอดความรู้  ด้วยการ 
ส ารวจ  สังเกต  หาแบบรูป และสร้างข้อความคาดการณ์ที่อาจเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้สอนต้องให้ผู้เรียน
ตรวจสอบว่าข้อความคาดการณ์นั้นถูกต้องหรือไม่  โดยอาจค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมว่าข้อความคาดการณ์
นั้นสอดคล้องกับสมบัติทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม่ ในการประเมินผลสามารถ
พิจารณาได้จากการท ากิจกรรมของผู้เรียน  

ความรู้สึกเชิงจ านวน (number sense) 

ความรู้สึกเชิงจ านวนเป็นสามัญส านึกและความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนที่อาจพิจารณาในด้าน ต่าง ๆ 
เช่น 
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 เข้าใจความหมายของจ านวนที่ใช้บอกปริมาณ  (เช่น  ดินสอ ๕ แท่ง)  และใช้บอกอันดับที่  
(เช่น วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ ๕) 

 เข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจ านวนใด ๆ กับจ านวนอ่ืน ๆ เช่น  ๘  มากกว่า  ๗  อยู่  
๑   แต่น้อยกว่า ๑๐  อยู่ ๒ 

 เข้าใจเกี่ยวกับขนาดของจ านวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนอ่ืน  เช่น  ๘  ใกล้เคียงกับ ๔    
แต่   ๘ น้อยกว่า  ๑๐๐  มาก 

 เข้าใจผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินการของจ านวน  เช่น  ค าตอบของ ๖๕ + ๔๒ ควร
มากกว่า ๑๐๐  เพราะว่า  ๖๕ > ๖๐,  ๔๒ > ๔๐   และ  ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐ 

 ใช้เกณฑ์จากประสบการณ์ในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจ านวน  เช่น  การ
รายงานว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ คนหนึ่งสูง  ๒๕๐  เซนติเมตรนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ 

ความรู้สึกเชิงจ านวนสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้  โดยจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงการคิดในใจและการประมาณค่า ผู้เรียนที่มีความรู้สึกเชิงจ านวนดี จะเป็นผู้ที่
สามารถตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้จากการค านวณและการแก้ปัญหาได้ดี 

 
 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้แก่  ตาราง  กราฟ  นิพจน์  สมการ  อสมการ  ฟังก์ชัน  หรืออ่ืน ๆ  ที่
เหมาะสม  ซึ่งใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (mathematical skill and process) 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น และ
ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการให้เหตุผล  
ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ   ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้  และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้สอนต้องสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เข้ากับการเรียนการสอนด้านเนื้อหา ด้วยการให้นักเรียนท ากิจกรรม หรือตั้งค าถามที่กระตุ้นให้
นักเรียนคิด อธิบาย และให้เหตุผล เช่นให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วหรือให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา  ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางพีชคณิตในการแก้ปัญหาหรืออธิบายเหตุผลทาง
เรขาคณิต ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  
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หรือกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายและแตกต่างจากคน
อ่ืน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากคนอื่นด้วย 

การประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถประเมินได้จากกิจกรรมที่
นักเรียนท า  จากแบบฝึกหัด  จากการเขียนอนุทิน  หรือข้อสอบที่เป็นค าถามปลายเปิดที่ให้โอกาสนักเรียน
แสดงความสามารถ 

แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) 

แบบจ าลองทางเรขาคณิตได้แก่รูปเรขาคณิตซึ่งใช้ในการแสดง การอธิบายความสัมพันธ์หรือช่วย
แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

แบบรูป (pattern) 

แบบรูปเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะส าคัญร่วมกันของชุดของจ านวน  รูปเรขาคณิต  หรือ    
อ่ืน ๆ   การให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกตและวิเคราะห์แบบรูปเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
สร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์  กล่าวคือสังเกต  ส ารวจ  คาดการณ์  และให้เหตุผลสนับสนุนหรือค้าน
การคาดการณ์ 

ตัวอย่างเช่น  ในระดับประถมศึกษา  เมื่อก าหนดชุดของรูปเรขาคณิต    และถ้า
ความสัมพันธ์เป็นเช่นนี้เรื่อยไป  ผู้เรียนน่าจะคาดการณ์ได้ว่ารูปต่อไปในแบบรูปนี้ควรเป็น  ด้วยเหตุผล
ที่ว่ามีการเขียนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมสลับกันครั้งละหนึ่งรูป 

เช่นเดียวกันเมื่อมีแบบรูปชุดของจ านวน  ๑๐๑  ๑๐๐๑  ๑๐๐๐๑  ๑๐๐๐๐๑  และถ้า
ความสัมพันธ์เป็นเช่นนี้เรื่อยไป  ผู้เรียนน่าจะคาดการณ์ได้ว่าจ านวนถัดไปควรเป็น  ๑๐๐๐๐๐๑  ด้วย
เหตุผลที่ว่าตัวเลขที่แสดงจ านวนถัดไปได้มาจากการเติม ๐ เพ่ิมขึ้นมาหนึ่งตัวในระหว่างเลขโดด ๑ ที่อยู่หัว
ท้าย 

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น แบบรูปที่ก าหนดให้ผู้เรียนสังเกตและวิเคราะห์ควรเป็นแบบรูปที่สามารถ
น าไปสู่การเขียนรูปทั่วไปโดยใช้ตัวแปรในลักษณะเป็นฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์อ่ืน ๆ เชิงคณิตศาสตร์  เช่น  
เมื่อก าหนดแบบรูป  ๑  ๓  ๕  ๗  ๙  ๑๑  มาให้และถ้าความสัมพันธ์เป็นเช่นนี้เรื่อยไป  ผู้เรียนควรเขียน
รูปทั่วไปของจ านวนในแบบรูปได้เป็น  ๒n – ๑  เมื่อ  n = ๑, ๒, ๓, … 

รูปเรขาคณิต  (geometric figure) 

รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย  จุด  เส้นตรง  เส้นโค้ง  ระนาบ  ฯลฯ  อย่างน้อยหนึ่งอย่าง 
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติได้แก่  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  และรังสี 
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสองมิติได้แก่  มุม  วงกลม  รูปสามเหลี่ยม  และรูปสี่เหลี่ยม 
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสามมิติได้แก่  ทรงกลม  ลูกบาศก์  ปริซึม  และพีระมิด 
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สันตรง (straightedge) 

 สันตรงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนเส้นในแนวตรง เช่น ใช้เขียนส่วนของเส้นตรง  
และรังสี   ปกติบนสันตรงจะไม่มีมาตราวัด (measure) ก ากับไว้  อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอนอนุโลม
ให้ใช้ไม้บรรทัดแทนสันตรงได้โดยถือเสมือนว่าไม่มีมาตราวัด 

เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  (spatial  reasoning) 

เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี้เป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ ของรูปเรขาคณิต
และความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต มาให้เหตุผลหรืออธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาทางเรขาคณิต 

 
************************** 

 


