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คำนำ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได0ประกาศใช0มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรE 

วิทยาศาสตรE และสาระภูมิศาสตรEในกลุAมสาระการเรียนรู 0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ตามคำสั ่งกระทรวงศึกษาธิการที ่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำส่ัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให0เปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรEและวิทยาศาสตรE หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๑  โดยให0โรงเรียนใช0หลักสูตรในปZการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให0สอนในช้ัน

ประถมศึกษาปZที่ ๑ และ ๔ ในปZการศึกษา ๒๕๖๑ ปZการศึกษา ๒๕๖๒ ให0ใช0ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๑, ๒, ๔ 

และ ๕ และปZการศึกษา ๒๕๖๓ ให0ใช0ในทุกชั้นปZ โดยกำหนดให0เป^นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ กำหนด

จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู0เป^นเป`าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู0เรียนให0มีพัฒนาการ

เต็มตามศักยภาพ สAงเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู0ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  

 เพื่อให0สอดคล0องกับนโยบายและเป`าหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดแค จึงได0ทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุAมสาระการเรียนรู 0คณิตศาสตรE วิทยาศาสตรE และสาระ

ภูมิศาสตรEในกลุAมสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช0ประโยชนEและเป^นกรอบใน

การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป̀าหมายในการ

พัฒนาคุณภาพผู0เรียน ให0มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสูAการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศนE จุดหมาย 

สมรรถนะสำคัญของผู0เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคE  มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด โครงสร0างเวลาเรียน 

ตลอดจนเกณฑEการวัดและประเมินผล ให0มีความสอดคล0องกับมาตรฐานการเรียนรู0 เปgดโอกาสให0โรงเรียน

สามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ในแตAละระดับตามความพร0อมและจุดเน0น โดย

มีกรอบแกนกลางเป̂นแนวทางที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนดE ๔.๐ มีความพร0อมในการก0าวสูAสังคม

คุณภาพ มีความรู0อยAางแท0จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดที่กำหนดไว0ในเอกสารนี้ ชAวยทำให0หนAวยงานที่เกี่ยวข0อง ในทุกระดับ

เห็นผลคาดหวังที่ต0องการพัฒนาการเรียนรู0ของผู0เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชAวยให0หนAวยงานท่ี

เกี่ยวข0องในระดับท0องถิ่น และสถานศึกษารAวมกันพัฒนาหลักสูตรได0อยAางมั่นใจ ทำให0การจัดทำหลักสูตรใน

ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป^นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชAวยให0เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู0 ชAวยแก0ปiญหาการเทียบโอนระหวAางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก

ระดับ ตั้งแตAระดับชาติจนกระทั่งถึงระดับสถานศึกษา จะต0องสะท0อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และ

ตัวชี้วัดที่กำหนดไว0ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป^นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุก

รูปแบบ และครอบคลุมผู0เรียนทุกกลุAมเป̀าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 ข 

 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบความสำเร็จตามเป`าหมายที่คาดหวังได0 ทุกฝkายท่ี

เกี่ยวข0องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และทุกคนต0องรAวมกันรับผิดชอบ โดยรAวมกันทำงานอยAางเป^นระบบ 

และตAอเนื่อง วางแผนดำเนินการ สAงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก0ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ

ชาติ ไปสูAคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0ท่ีกำหนดไว0 

 

โรงเรียนวัดแค 
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สารบัญ 

 

เร่ือง                  หน2า 

ประกาศโรงเรียนวัดแค   

คำนำ                      ก 

สารบัญ                        ค     

ความนำ                      ๑ 

วิสัยทัศนE พันธกิจ ยุทธศาสตรE กลยุทธE             ๒ 

โครงสร0างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง            ๔ 

โครงสร0างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา             ๖ 

กลุAมสาระการเรียนรู0ภาษาตAางประเทศ             ๑๓ 

เกณฑEการจบการศึกษา                  ๗๑ 

               

 

  



  ๑ 

ความนำ  

 

 จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำไปสูAการพัฒนามาตรฐาน

การเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรE วิทยาศาสตรE และสาระภูมิศาสตรE ในกลุAมสาระการ

เรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให0มีความเหมาะสมสอดคล0องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล0อมและความรู0ทางวิทยาศาสตรE และเทคโนโลยีท่ี

เจริญก0าวหน0าเป^นการพัฒนาสAงเสริมศักยภาพคนของชาติให0สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขAงขันของ

ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู0ให0มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล0องกับ

ประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติผู0เรียนมีศักยภาพในการแขAงขันและดำรงชีวิต

อยAางสร0างสรรคEในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดแคจึงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ด0วยการวางแผนและดำเนินการใช0หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนาการ

ปรับปรุงหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลสอดคล0องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สภาพในชุมชนและสังคม ภูมิปiญญาท0องถ่ินและความต0องการของผู0เรียนโดยทุกภาคสAวน 

 โรงเรียนวัดแค ได0ดำเนินการประเมินผลการใช0หลักสูตรสถานศึกษาเป^นระยะอยAางตAอเนื่อง และนำ

มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาใช0เป^นกรอบ

ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั้งการกำหนดวิสัยทัศนE สมรรถนะสำคัญ

ของผู0เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคEเน0นให0นักเรียนเป̂นผู0ประพฤติดีและมีความรู0สมดังปรัชญาของโรงเรียน 

รวมทั้งมีทักษะที่จำเป^นการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู0เพื่อพัฒนาตนเองอยAาง

ตAอเนื่อง ซึ่งเป^นทิศทางหลักในการจัดโครงสร0างเวลาเรียน โครงสร0างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา โดยมีผู0ที่มี

สAวนเกี่ยวข0องทุกฝkายรAวมกันกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ทำให0หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมี

กรอบทิศทางในการจัดการศึกษาตามความต0องการของท0องถ่ิน ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคE

ของผู0เรียนทุกกลุAมเป̀าหมาย 

 ทั้งนี้การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนวัดแค จะประสบความสำเร็จตามเป`าหมายที่คาดหวังได0ทุกฝkายที่เกี่ยว

ต0องรAวมกันรับผิดชอบ โดยรAวมกันทำงานอยAางเป̂นระบบและตAอเน่ืองในการวางแผนดำเนินการ สAงเสริมสนับสนุน 

ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก0ไขเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดแค ให0มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และผล

การเรียนรู0ท่ีกำหนดไว0 
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วิสัยทัศน:หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕   

 หลักสูตรโรงเร ียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน               

พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป^นหลักสูตรที่มุ Aงพัฒนาผู0เรียนทุกคนเป^นบุคคลแหAงการเรียนรู0สู Aมาตรฐานสากลและ           

เป̂นมนุษยEท่ีมีความสมดุลท้ังรAางกาย  ความรู0คูAคุณธรรม มีความเป̂นผู0นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป̂นพลเมือง

ไทยและเป^นพลโลกโดยใช0หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยEเป^นประมุข  มีความรู0และทักษะพื้นฐานสามารถใช0นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติท่ี

จำเป^นตAอการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุAงเน0นผู0เรียนเป^นสำคัญบนพื้นฐานความ

เช่ือวAาทุกคนสามารถเรียนรู0และพัฒนาตนเองได0เต็มตามศักยภาพ 

 

เปKาประสงค:หลักสูตร (Corporate  objective) 

๑. เพื่อให0ผู0เรียนทุกคนได0รับการปลูกฝiงคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคE  มีการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป̂น

แนวทางการดำเนินชีวิต เป^นผู0นำที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช0เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู0และการ

ส่ือสารอยAางหลากหลาย  ผู0เรียนมีศักยภาพเป̂นพลโลก (World  Citizen) 

๒. เพื ่อให0สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด0วยระบบคุณภาพ (Quality System  

Management)  เพ่ือรองรับการกระจายอำนาจอยAางท่ัวถึง 

๓. เพื่อให0บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช0นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World  Class standard) 

๔. เพื่อให0การใช0งบประมาณและทรัพยากรของทุกหนAวยงานเป^นไปตามเป`าหมายได0อยAางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 

 

วิสัยทัศน:โรงเรียน 

 มุAงมั่นพัฒนาสถานศึกษาสูAความเป^นโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชน ทุกภาคสAวนมีสAวนรAวม พัฒนาผู0เรียน

ให0มีคุณภาพ นำสูAความเป̂นสากล บนพ้ืนฐานคุณธรรม ก0าวทันเทคโนโลยี ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอยAางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. สAงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนานักเรียนให0มีความรู0สูAสากลพร0อมเข0าสูAประชาคมอาเซียน 

๔. พัฒนาครูให0เป̂นบุคคลแหAงการเรียนรู0 สูAครูมืออาชีพ 

๕. โรงเรียนและชุมชนรAวมมือกันพัฒนาการศึกษาอยAางตAอเน่ือง 

๖. โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 



 ๓ 

เปKาประสงค: 

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. นักเรียนและบุคลากร  สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช0ในชีวิตประจำวัน 

๓. นักเรียนและบุคลากรมีความรู0ท่ีเป̂นสากล  พร0อมเข0าสูAประชาคมอาเซียน 

๔. ครูมีความเป̂นมืออาชีพ  มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู0 

๕. โรงเรียนเป̂นองคEกรท่ีมีการบริหารงานอยAางมีประสิทธิภาพ 

๖. โรงเรียนและชุมชนรAวมมือกันพัฒนาการศึกษาอยAางตAอเน่ือง 

๗. โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 

สมรรถนะสำคัญของผู2เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค: 

 ในการพัฒนาผู0เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุAงเน0นพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณภาพตามมาตรฐาน      

ท่ีกำหนด  ซ่ึงจะชAวยให0ผู0เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคE  ดังน้ี 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป^นความสามารถในการรับและสAงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช0ภาษา

ถAายทอดความคิด ความรู 0ความเข0าใจ ความรู 0สึก และทัศนะของตนเองเพื ่อแลกเปลี่ยนข0อมูลขAาวสารและ

ประสบการณEอันจะเป^นประโยชนEตAอการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไมAรับข0อมูลขAาวสารด0วยหลัก

เหตุผลและความถูกต0อง ตลอดจนการเลือกใช0วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตAอตนเอง

และสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เป^นความสามารถในการคิดวิเคราะหE การคิดสังเคราะหE การคิด อยAาง

สร0างสรรคE  การคิดอยAางมีวิจารณญาณ และการคิดเป̂นระบบ เพ่ือนำไปสูAการสร0างองคEความรู0หรือสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได0อยAางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก2ปdญหา เป^นความสามารถในการแก0ปiญหาและอุปสรรคตAาง ๆ ที่เผชิญได0

อยAางถูกต0องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข0อมูลสารสนเทศ เข0าใจความสัมพันธEและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณEตAาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู0 ประยุกตEความรู0มาใช0ในการป`องกันและแก0ไขปiญหา 

และมีกาตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตAอตนเอง สังคมและส่ิงแวดล0อม 

 ๔. ความสามารถในการใช2ทักษะชีวิต เป̂นความสามารถในการนำกระบวนการตAาง ๆ ไปใช0ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรู0ด0วยตนเอง การเรียนรู0อยAางตAอเนื่อง การทำงาน และการอยูAรAวมกันในสังคมด0วยการ

สร0างเสริมความสัมพันธEอันดีระหวAางบุคคล การจัดการปiญหาและความขัดแย0งตAาง ๆ อยAางเหมาะสม การปรับตัว

ให0ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล0อม และการรู0จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมAพึงประสงคEที่สAงผล

กระทบตAอตนเองและผู0อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช2เทคโนโลยี เป^นความสามารถในการเลือก และใช0 เทคโนโลยีด0านตAาง ๆ และ

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด0านการเรียนรู0 การสื่อสาร การทำงาน  

การแก0ปiญหาอยAางสร0างสรรคE ถูกต0อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 



 ๔ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค: 

 หลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ มุAงพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณลักษณะอันพึงประสงคE เพื่อให0สามารถอยูAรAวมกับผู0อื่นในสังคมได0อยAางมีความสุข 

ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังน้ี 

๑. รักษEชาติ ศาสนE กษัตริยE 

๒. ซ่ือสัตยEสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝkเรียนรู0 

๕. อยูAอยAางพอเพียง 

๖. มุAงม่ันในการทำงาน 

๗. รักความเป̂นไทย 

๘. มีจิตเป̂นสาธารณะ 

๙. นำเทคโนโลยี 

 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หhวง ๒ เง่ือนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø หhวงที่ ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอยAาง 

ความพอดีไมAมากหรือวAาน0อยจนเกินไปโดยต0องไมAเบียดเบียน

ตนเอง หรือผู0อ่ืนให0เดือดร0อน 

Ø หhวงที่ ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ

ของความพอเพียงนั ้น จะต0องเป^นไปอยAางมีเหตุผลโดย

พิจารณาจากเหตุปiจจัยที่เกี่ยวข0อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาด

วAาจะเกิดข้ึนจากการกระทำน้ันๆ อยAางรอบคอบ 

Ø หhวงที่ ๓ คือ มีภูมิคุ2มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัว

ให0พร0อมรับผลกระทบและการเปลี ่ยนแปลงด0านการตAางๆ      

ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป^นไปได0ของสถานการณEตAางๆ 

ท่ีคาดวAาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล0และไกล 



 ๕ 

I Classroom 

          I Classroom คือ การเรียนการสอนผAานระบบเครือขAายอินเทอรEเน็ต เพื่อให0ผู0เรียนได0พัฒนาทักษะการใช0

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู0 (Learning Skill) และทักษะการเรียนรู0จากการสืบค0น (Research Skill) ได0ด0วยตนเอง 

เพื่อตอบสนองความต0องการเรียนรู0เป^นรายบุคคลของผู0เรียน และการมีสAวนรAวมในการเรียน (Collaborative 

Learning) ของผู0เรียน และผู0สอนได0อยAางเต็มศักยภาพ 

 

 
 

 การกำหนดโครงสร0างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตA

ละกลุAมสาระการเรียนรู0ได0ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต0องมีเวลาเรียนรวมตามที่กำหนดไว0ในโครงสร0างเวลาเรียน

พื้นฐาน และผู0เรียนต0องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดที่กำหนดสำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติมได0

พิจารณาให0สอดคล0องกับความพร0อมจุดเน0นของสถานศึกษาและเกณฑEการจบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา จึง

จัดเวลาเรียนเพิ่มเติมให0เป^นเวลาสำหรับหลักสูตรท0องถิ่นอาเซียนศึกษาและภาษาตAางประเทศซึ่งตรงกับจุดเน0น

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสAวนกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนที่กำหนดไว0ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๑ - ๖ 

ปZละ ๑๒๐ ชั่วโมง นั้น เป^นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนEซึ่งในสAวนนี้ได0จัดสรรเวลาให0ผู0เรียนปฏิบัติกิจกรรมในระดับประถมศึกษา รวม ๖ ปZ จำนวน ๖๐ 

ช่ัวโมง 

 โครงสร0างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแคได0กำหนดกรอบโครงสร0างเวลาเรียนให0สอดคล0องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร-างเวลาเรียน 



 ๖ 

 

 

 

 

กลุ%มสาระการเรียนรู0/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

w กลุ%มสาระการเรียนรู0  

ภาษาไทย ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตรJ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

o ประวัติศาสตร1 

o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

o หน:าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ

การดำเนินชีวิตในสังคม 

o ภูมิศาสตร1 

o เศรษฐศาสตร1 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต%างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

w รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด

เพิ่มเติมตามความพร0อมและจุดเน0น 

ปZละ ๑๒๐ ชั่วโมง 

 

w กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว       

o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ ยุวกาชาด 

- ชมรม ชุมนุม 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณะประโยชนJ 

      

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปZ ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปZ 

 

 

โครงสร-างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค 
 



 ๗ 

 

 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๑๒๓๑ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๑๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๑๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๑ 



 ๘ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๒๒๓๒ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๒๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๒๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 
 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๒ 



 ๙ 

 

 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๓๒๓๓ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๓๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๑๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๓ 



 ๑๐ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๔๒๓๔ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๔๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๔ 



 ๑๑ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๕๒๓๕ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๕๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน   (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๕ 



 ๑๒ 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑ต๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๖๒๓๖ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๖๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๖ 



 ๑๓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ%มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตร6 



 ๑๔ 

การวิเคราะห:ตัวช้ีวัดรายวิชาพ้ืนฐานสูhเน้ือหา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

โครงสร2างรายวิชาพ้ืนฐานกลุhมสาระการเรียนรู2 คณิตศาสตร:                                   

ระดับ ( /  ) ประถมศึกษา (     ) มัธยมศึกษาตอนต2น 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑  มีจำนวน ๓  สาระ  จำนวน ๔ มาตรฐาน    และจำนวน ๑๐ ตัวช้ีวัด 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหา/กิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

๑ สาระท่ี ๑  จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๑   เข;าใจความ

หลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบ

จำนวน การเนินการของจำนวนผลท่ี

เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของ

การดำเนินการ และนำไปใช; 

 

๑.  บอกจำนวนของส่ิงตJาง ๆ แสดงส่ิงตJาง ๆ  ตามจำนวนท่ี

กำหนดอJานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดง

จำนวน นับไมJเกิน ๑๐๐  และ ๐                                         

๒.  เปรียบเทียบจำนวนนับไมJเกิน ๑๐๐ และ ๐  โดยใช;

เคร่ืองหมาย = � > <    

๓.  เรียงลำดับจำนวนนับไมJเกิน ๑๐๐ และ ๐                            

ต้ังแตJ ๓ ถึง ๕ จำนวน 

จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ 

และ  ๐ 

         

 

๖๐ ๑๕ 

๒ ๔. หาคJาของตัวไมJทราบคJาในประโยคสัญลักษณ[ แสดงการ

บวกและประโยคสัญลักษณ[แสดงการ ลบของจำนวนนับไมJ

เกิน ๑๐๐ และ ๐   

๕. แสดงวิธีหาคJาตอบของโจทย[ป]ญหาการบวก และโจทย[

ป]ญหาการลบของจำนวนนับไมJเกิน ๑๐๐            และ ๐   

การบวก การลบ        

จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ 

และ ๐ 

 

๖๕ ๒๐ 

๓ สาระท่ี ๑  จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๒  เข;าใจและวิเคราะห[

๑. ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ี เพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และ ระบุรูปท่ีหายไปในแบบรูป

แบบรูป ๑๐ ๕ 



 ๑๕ 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหา/กิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

แบบรูปความสัมพันธ[ ฟ]งก[ชันลำดับและ

อนุกรม และนำไปใช;  

ซ้ำของรูปเรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกในแตJละชุดท่ีซ้ำมี 

๒ รูป 

๔ สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน                                      

ค ๒.๑  เข;าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด  

วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต;องการ

วัด และนำไปใช;    

๑. วัดและเปรียบเทียบความยาวเปaนเซนติเมตร เปaน เมตร   

 

ความยาว ๑๕ ๕ 

๕ ๒. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปaนกิโลกรัม เปaนขีด น้ำหนัก ๒๐ ๑๐ 

๖ สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต                       

มาตรฐาน ค ๒.๒                 เข;าใจ

และวิเคราะห[รูปเรขาคณิต สมบัติของ

รูปเรขาคณิต ความสัมพันธ[ระหวJางรูป

เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต 

และนำไปใช; 

๑. จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  วงกลม วงรี ทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และ กรวย   

รูปเรขาคณิตสองมิติและ

รูปเรขาคณิตสามมิติ 

 

๑๐ ๕ 

๗ สาระท่ี ๓ สถิติและความนJาจะเปaน 

มาตรฐาน                                              

ค ๓.๑  เข;าใจกระบวนการทางสถิติ 

และใช;ความรู;ทางสถิติในการแก;ป]ญหา 

๑. ใช;ข;อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ ของโจทย[

ป]ญหาเม่ือกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนJวย   

 

การนำเสนอข,อมูล ๒๐ ๑๐ 

 รวม ๗๐ 

 สอบปลายภาคเรียน ๓๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๑๐๐ 



 ๑๖ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

โครงสร2างรายวิชาพ้ืนฐานกลุhมสาระการเรียนรู2 คณิตศาสตร:                                   

ระดับ ( /  ) ประถมศึกษา (     ) มัธยมศึกษาตอนต2น 

 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวยการเรียนรู2 มาตรฐานการเรียน รู2 / ตัวช้ีวัด เวลา(ช่ัวโมง) 

๑. จำนวน และตัวเลขจำนวนนับ  

๑ - ๑๐๐ และ ๐ 

-  การนับเพ่ิม 

- ตัวเลข  ตัวหนังสือ 

- รูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบจำนวนหลักไมAเทAากัน 

ค ๑.๑ ป ๒/๑, ป ๒/๒ ๑๔ 

๒. การบวก 

- การบวกไมAเกินร0อย 

- การสลับท่ีการบวก 

- การกระจายจำนวน 

- โจทยEปiญหาการบวก 

ค ๑.๒ ป ๒/๑, ป ๒/๒ ๑๖ 

๓. การลบ 

- การลบไมAเกินร0อย 

- การสลับท่ีการลบ 

- การกระจายจำนวน 

ค ๑.๒ ป ๒/๑, ป ๒/๒ ๑๖ 



 ๑๗ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวยการเรียนรู2 มาตรฐานการเรียน รู2 / ตัวช้ีวัด เวลา(ช่ัวโมง) 

- โจทยEปiญหาการลบ 

๔. การนับเพ่ิมและการนับลด 

- การนับเพ่ิมทีละ 10 

- การนับลดทีละ 10 

ค ๑.๒ ป ๒/๑, ป ๒/๒  ๑๘ 

๕. การคูณ 

- การคูณจำนวนหน่ึงหลัก 

- การสลับท่ีการคูณ 

- การคูณจำนวนสองหลัก 

ค ๑.๒ ป ๒/๑, ป ๒/๒ ๓๐ 

๖. การหาร 

- การลบและการหาร 

- ความสัมพันธEของการคูณและการหาร 

- โจทยEปiญหาการหาร 

ค ๑.๒ ป ๒/๑, ป ๒/๒ ๓๐ 

๗. การวัดความยาว 

- เคร่ืองมือวัดความยาว 

- การเปรียบเทียบความยาว 

ค ๒.๑ ป ๒/๑ 

 ค ๒.๒ ป ๒/๑ 

๘ 

๘. การช่ังน้ำหนัก 

- เคร่ืองช่ัง 

- หนAวยน้ำหนัก 

- การเปรียบเทียบ 

ค ๒.๑ ป ๒/๒ 

 ค ๒.๒ ป ๒/๑ 

๑๒ 



 ๑๘ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวยการเรียนรู2 มาตรฐานการเรียน รู2 / ตัวช้ีวัด เวลา(ช่ัวโมง) 

- โจทยEปiญหาการช่ัง 

๙. การตวง 

- เคร่ืองตวง 

- การเปรียบเทียบปริมาตร 

- โจทยEปiญหาการตวง 

ค ๒.๑ ป ๒/๓ 

 ค ๒.๒ ป ๒/๑ 

๑๒ 

๑๐. เงิน และการบันทึกรายรับ 

รายจhาย 

- เงินเหรียญและธนบัตร 

- การเปรียบเทียบชนิดของเงิน 

- การแลกเงิน 

- โจทยEปiญหา 

ค ๒.๑ ป ๒/๔ 

 ค ๒.๒ ป ๒/๑ 

๑๐ 

๑๑. เวลา 

- นา�ิกาบอกเวลา 

- การอAานปฏิทิน 

ค ๒.๑ ป ๒/๕ , ป ๒/๖ ๑๖ 

๑๒. รูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต 

- ชนิดของรูปเรขาคณิต 

-  การจำแนกรูปหลายเหล่ียม 

ค ๓.๑ ป ๒/๑ - ป ๒/๓                         

ค ๓.๒ ป ๒/๑   

๑๐ 

 -  รูปเรขาคณิตสองมิติ 

-  รูปท่ีมีแกนสมมาตร 

  



 ๑๙ 

หนhวยท่ี ช่ือหนhวยการเรียนรู2 มาตรฐานการเรียน รู2 / ตัวช้ีวัด เวลา(ช่ัวโมง) 

-  รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

-  รูปทรงวกลม ทรงกระบอก 

 

๑๓. จุด สhวนของเส2นตรง เส2นตรง 

รังสี มุม 

-  จุด 

-  เส0นตรง 

-  รังสี 

ค ๓.๑ ป ๓/๓ ๑๕ 

๑๔. แบบรูป และความสัมพันธ: ค ๔.๑ ป ๓/๑ , ป ๓/๒ ๘ 

๑๕. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทhง 

-  ข0อมูลและการเก็บรวบรวมข0อมูล 

-  แผนภูมิรูปภาพ 

-  แผนภูมิแทAง 

ค ๕.๑ ป ๓/๑ , ป ๓/๒  ๑๖ 

 รวม ๗๐ 

 สอบปลายภาคเรียน ๓๐ 

 รวมตลอดภาคเรียน ๑๐๐ 

 

  



 ๒๐ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 

โครงสร2างรายวิชาพ้ืนฐานกลุhมสาระการเรียนรู2 คณิตศาสตร:                                  

ระดับ ( /  ) ประถมศึกษา (     ) มัธยมศึกษาตอนต2น 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๓  มีจำนวน ๓  สาระ  จำนวน ๕ มาตรฐาน    และจำนวน ๒๘ ตัวช้ีวัด 

 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหา/กิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

๑ สาระท่ี ๑  จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๑   เข;าใจความ

หลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบ

จำนวน การเนินการของจำนวนผลท่ี

เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของ

การดำเนินการ และนำไปใช; 

 

๑. อJานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ

ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมJเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

๒. เปรียบเทียบ และเรียงลาดับจำนวนนับไมJเกิน๑๐๐,๐๐๐ 

จากสถานการณ[ตJาง ๆ 

๓. บอก อJานและเขียนเศษสJวนแสดงปริมาณส่ิงตJาง ๆ และ

แสดงส่ิงตJาง ๆ ตามเศษสJวนท่ีกำหนด 

๔. เปรียบเทียบเศษสJวนท่ีตัวเศษเทJากัน โดยท่ีตัวเศษน;อยกวJา

หรือเทJากับตัวสJวน  

๕. หาคJาของตัวไมJทราบคJาในประโยคสัญลักษณ[แสดงการ

บวกและประโยคสัญลักษณ[แสดงการลบของจำนวนนับไมJเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

๖. หาคJาของตัวไมJ ทราบคJาในประโยคสัญลักษณ[แสดงการ

คูณของ 

จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ 

และ  ๐ 

         

 

  



 ๒๑ 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหา/กิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

 จำนวน ๑ หลักกับจำนวนไมJเกิน ๔ หลัก และจำนวน ๒ หลัก

กับจำนวน ๒ หลัก 

๗. หาคJาของตัวไมJทราบคJาในประโยคสัญลักษณ[ แสดงการ

หารท่ีตัวต้ังไมJเกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 

๘. หาผลลัพธ[การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับไมJ

เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

๙. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา ๒ ข้ันตอน ของจำนวน

นับไมJเกิน ๑๐๐,๐๐๐และ๐ 

๑๐. หาผลบวกของเศษสJวนท่ีมีตัวสJวนเทJากันและผลบวกไมJ

เกิน ๑ และหาผลลบของเศษสJวนท่ีมีตัวสJวนเทJากัน  

๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาการบวกเศษสJวนท่ีมี

ตัวสJวนเทJากันและผลบวกไมJเกิน ๑ และโจทย[ป]ญหาการลบ

เศษสJวน ท่ีมีตัวสJวนเทJากัน 

การบวก การลบ        

จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ 

และ ๐ 

 

  

๒ สาระท่ี ๑  จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๒  เข;าใจและวิเคราะห[

แบบรูปความสัมพันธ[ ฟ]งก[ชันลำดับและ

อนุกรม และนำไปใช;  

๑. ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงทีละเทJา ๆ กัน 

แบบรูป   

๓ สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน                                      

ค ๒.๑  เข;าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด  

๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับเงิน  

๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับเวลาและ

ระยะเวลา ๓. เลือกใช;เคร่ืองวัดความยาวท่ีเหมาะสม วัดและ

ความยาว   



 ๒๒ 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหา/กิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต;องการ

วัด และนำไปใช;    

บอกความยาวของส่ิงตJางๆ เปaนเซนติเมตรและมิลลิเมตร 

เมตรและเซนติเมตร  

๔. คาดคะเนความยาว เปaนเมตรและเปaนเซนติเมตร 

๕. เปรียบเทียบความยาวระหวJางเซนติเมตรกับมิลลิเมตร 

เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตรจากสถานการณ[ตJาง ๆ 

๖. แสดงวิธีหาคาตอบ ของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับความยาวท่ีมี

หนJวยเปaนเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร 

กิโลเมตรและเมตร  

๗.เลือกใช;เคร่ืองช่ังท่ีเหมาะสม วัดและบอกน;าหนักเปaน

กิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม  

๘. คาดคะเนน;าหนักเปaนกิโลกรัมและเปaนขีด  

๙. เปรียบเทียบน;าหนักระหวJางกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ

กิโลกรัม จากสถานการณ[ตJาง ๆ  

๑๐. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับน;าหนักท่ีมี

หนJวยเปaนกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม  

๑๑. เลือกใช;เคร่ืองตวงท่ีเหมาะสม วัดและเปรียบเทียบ 

ปริมาตร ความจุเปaนลิตรและมิลลิลิตร  

๑๒. คาดคะเนปริมาตรและความจุเปaนลิตร  

๑๓. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับปริมาตร 

และความจุท่ีมีหนJวยเปaนลิตรและมิลลิลิตร  



 ๒๓ 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหา/กิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

๔ สาระท่ี ๒  การวัดและเรขาคณิต                       

มาตรฐาน ค ๒.๒  เข;าใจและวิเคราะห[

รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 

ความสัมพันธ[ระหวJางรูปเรขาคณิตและ

ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช; 

๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและจานวนแกน

สมมาตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติและ

รูปเรขาคณิตสามมิติ 

 

  

๕ สาระท่ี ๓ สถิติและความนJาจะเปaน 

มาตรฐาน                                              

ค ๓.๑  เข;าใจกระบวนการทางสถิติ 

และใช;ความรู;ทางสถิติในการแก;ป]ญหา 

๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช;ข;อมูลจากแผนภูมิรูปภาพใน

การหาคาตอบของโจทย[ป]ญหา ๒. เขียนตาราง ทางเดียวจาก

ข;อมูลท่ีเปaนจานวนนับ และใช;ข;อมูลจากตารางทางเดียวใน

การหา คาตอบของโจทย[ป]ญหา 

การนำเสนอข,อมูล   

 รวม  ๗๐ 

 สอบปลายภาคเรียน  ๓๐ 

 รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 

 

 

 

 



 ๒๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

โครงสร2างรายวิชาพ้ืนฐานกลุhมสาระการเรียนรู2 คณิตศาสตร:                                     

ระดับ ( /  ) ประถมศึกษา (     ) มัธยมศึกษาตอนต2น 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี  ๔   มีจำนวน ๓  สาระ  จำนวน ๔ มาตรฐาน    และจำนวน ๒๒ ตัวช้ีวัด 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

๑ สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๑  เข;าใจความ

หลากหลายของการแสดง

จำนวน ระบบจำนวน การเนิน

การของจำนวนผลท่ีเกิดข้ึน

จากการดำเนินการ สมบัติของ

การดำเนินการ และนำไปใช;  

๑. อJานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ

แสดงจำนวนนับท่ีมากกวJา ๑๐๐,๐๐๐  

๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับท่ีมากกวJา 

๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ[ตJาง ๆ  

 

จำนวนนับท่ีมากกวKา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

- การอJาน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย 

และตัวหนังสือแสดงจำนวน 

- หลัก คJาประจำหลักและคJาของเลขโดดในแตJละหลัก 

และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 

- คJาประมาณของจำนวนนับและการใช;เคร่ืองหมาย ≈ 

๑๕ ๑๕ 

๓. บอก อJานและเขียนเศษสJวน จำนวนคละแสดง ปริมาณส่ิง

ตJาง ๆ และแสดงส่ิงตJาง ๆ ตามเศษสJวน จำนวนคละท่ีกำหนด  

๔. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสJวน และจำนวนคละท่ี ตัว

สJวนตัวหน่ึงเปaนพหุคูณของอีกตัวหน่ึง  

เศษสKวน 

- เศษสJวนแท; เศษเกิน - จำนวนคละ 

- ความสัมพันธ[ระหวJางจำนวนคละและเศษเกิน 

- เศษสJวนท่ีเทJากัน เศษสJวนอยJางต่ำและเศษสJวนท่ี

เทJากับจำนวนนับ 

- การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสJวนและจำนวนคละ 

๑๕ ๑๕ 

๕. อJานและเขียนทศนิยมไมJเกิน ๓ ตำแหนJง แสดงปริมาณของ

ส่ิง ตJาง ๆ และแสดงส่ิงตJาง ๆ ตามทศนิยมท่ีกำหนด  

ทศนิยม 

- การอJานและการเขียนทศนิยมไมJเกิน๓ ตำแหนJง 

ตามปริมาณท่ีกำหนด 

๑๕ ๑๕ 



 ๒๕ 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

๖. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไมJเกิน ๓ตำแหนJงจาก 

สถานการณ[ตJาง ๆ  

 

- หลัก คJาประจำหลัก คJาของเลขโดดในแตJละหลัก

ของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูป

กระจาย 

- ทศนิยมท่ีเทJากัน 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 

  ๗. ประมาณผลลัพธ[ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จาก

สถานการณ[ตJาง ๆ อยJางสมเหตุสมผล  

๘. หาคJาของตัวไมJทราบคJาในประโยคสัญลักษณ[ แสดงการบวก

และประโยคสัญลักษณ[แสดงการลบของจำนวนนับท่ี มากกวJา 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

๙. หาคAาของตัว ไมAทราบคAาในประโยคสัญลักษณEแสดงการ

คูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวน ท่ีมี ผลคูณ ไมAเกิน ๖ 

หลัก และประโยคสัญลักษณEแสดงการหารท่ีตัวต้ัง ไมAเกิน 

๖ หลัก ตัวหารไมAเกิน ๒ หลัก 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 

ท่ีมากกวKา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

- การประมาณผลลัพธ[ของการบวกการลบ การคูณ 

การหาร 

- การบวกและการลบ 

- การคูณและการหาร 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน 

- การแก;โจทย[ป]ญหารและการสร;างโจทย[ป]ญหา 

พร;อมท้ังหาคำตอบ 

๒๐ ๒๐ 

๑๐. หาผลลัพธEการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ 

และ ๐  

๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหา ๒ ข้ันตอนของ

จานวนนับท่ีมากกวAา๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

๑๒. สร0างโจทยEปiญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับ และ ๐ 

พร0อมท้ังหาคำตอบ  

 ๒๒ ๒๒ 



 ๒๖ 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

๑๓. หาผลบวก ผลลบ ของเศษสAวนและจำนวนคละท่ีตัว 

สAวนตัวหน่ึงเป̂น พหุคูณของอีก ตัวหน่ึง  

 

 

การบวก การลบเศษสKวน 

- การบวก การลบเศษสJวนและจำนวนคละ 

- การแก;โจทย[ป]ญหาการบวกและ 

โจทย[ป]ญหา การลบเศษสJวนและ 

จำนวนคละ 

๒๓ ๒๓ 

๒  ๑๔. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาการบวกและโจทยE

ปiญหาการลบเศษสAวนและจำนวนคละท่ีตัวสAวนตัวหน่ึงเป̂น

พหุคูณของอีกตัวหน่ึง 

   

 ๑๕. หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง  

๑๖. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยEปiญหาการบวก การลบ ๒ 

ข้ันตอนของทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง 

การบวก การลบทศนิยม 

- การบวก การลบทศนิยม 

- การแก;โจทย[ป]ญหาการบวก การลบ 

ทศนิยมไมJเกิน ๒ ข้ันตอน 

๒๒ ๒๒ 

สาระท่ี ๒  การวัดและ

เรขาคณิต  

มาตรฐาน ค ๒.๑   

เข;าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด 

วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิง

ท่ีต;องการวัด และนำไปใช;    

๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับเวลา  เวลา 

- การบอกระยะเวลาเปaนวินาที นาที ช่ัวโมง 

วัน สัปดาห[ เดือน ปl 

- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช; 

ความสัมพันธ[ระหวJางหนJวยเวลา 

- การอJานตารางเวลา 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับเวลา 

๑๕ ๑๕ 

๒. วัดและสร;างมุม โดยใช; โพรแทรกเตอร[ การวัดและสร,างมุม ๑๐ ๑๐ 



 ๒๗ 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

- การวัดขนาดของมุมโดยใช;โพรแทรกเตอร[ 

- การสร;างมุมเม่ือกำหนดขนาดของมุม 

๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับความยาว รอบ

รูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับความยาว 

รอบรูป และพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

๑๓ ๑๓ 

๓ สาระท่ี ๒  การวัดและ

เรขาคณิต 

 มาตรฐาน ค ๒.๒   

เข0าใจและวิเคราะหEรูป

เรขาคณิต สมบัติของรูป

เรขาคณิต ความสัมพันธE

ระหวAางรูปเรขาคณิตและ

ทฤษฎีบททางเรขาคณิต 

และนำไปใช0 

๑. จำแนกชนิดของมุม บอกช่ือมุม สJวนประกอบของมุมและ

เขียนสัญลักษณ[แสดงมุม 

 ๒. สร;างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเม่ือกำหนดความยาวของด;าน 

รูปเรขาคณิต 

- ระนาบ จุด เส;นตรง รังสี สJวนของเส;นตรงและ

สัญลักษณ[แสดงเส;นตรง รังสีสJวนของเส;นตรง 

- มุม 

o สJวนประกอบของมุม 

o การเรียกช่ือมุม 

o สัญลักษณ[แสดงมุม 

o ชนิดของมุม 

- ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- การสร;างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

๑๕ ๑๕ 

๔ สาระท่ี ๓ สถิติและ                 

ความนJาจะเปaน 

 มาตรฐาน ค ๓.๑   

๑. ใช;ข;อมูลจากแผนภูมิแทJง ตารางสองทาง ในการหาคำตอบ

ของโจทย[ป]ญหา 

การนำเสนอข,อมูล 

- การอJานและการเขียนแผนภูมิแทJง 

(ไมJรวมการยJนระยะ) 

๑๕ ๑๕ 



 ๒๘ 

ท่ี มาตรฐานการเรียนรู, ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมท่ีต2องการให2เกิดแกh นร. หนhวยการเรียนรู2/เน้ือหา/กิจกรรม 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนนเก็บ 

เข;าใจกระบวนการทางสถิติ 

และใช;ความรู;ทางสถิติในการ

แก;ป]ญหา 

- การอJานตารางสองทาง (two-way table) 

 รวม  ๗๐ 

 สอบปลายภาคเรียน  ๓๐ 

รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 
 

  



 ๒๙ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

โครงสร2างรายวิชาพ้ืนฐานกลุhมสาระการเรียนรู2 คณิตศาสตร: 

ระดับ ( /  ) ประถมศึกษา (     ) มัธยมศึกษาตอนต2น 

กลุhมสาระการเรียนรู2 คณิตศาสตร: ช้ัน. ป.๕ 

จำนวนมาตรฐาน ๔ มาตรฐาน และจำนวนตัวช้ีวัด ๑๘ ตัวช้ีวัด ตhอปp 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง* 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหาท่ีสอน 
ช่ัวโมง คะแนน 

สาระท่ี ๑ 

จำนวน

และ

พีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข;าใจความหลากหลาย

ของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดำเนินการ สมบัติของการเนินการ และ

นำไปใช; 

๑. เขียนเศษสJวนท่ีมีตัวสJวนเปaนตัว

ประกอบ 

ของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ 

ในรูปทศนิยม 

- ความสัมพันธ[ระหวJางเศษสJวนและทศนิยม 

- คJาประมาณของทศนิยมไมJเกิน ๓ ตำแหนJง 

ท่ีเปaนจำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหนJง 

และ ๒ ตำแหนJง การใช;เคร่ืองหมาย ≈ 

ทศนิยม 

 

 

๕ ๓ 

  ๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา 

โดยใช;บัญญัติไตรยางศ[ 

- การแก;โจทย[ป]ญหาโดยใช;บัญญัติไตรยางศ[ จำนวนนับและการ

บวก การลบ การคูณ 

และการหาร 

๕ ๖ 

 

 

 

 

 

 

๓. หาผลบวก ผลลบของเศษสJวนและ

จำนวนคละ 

 

- การเปรียบเทียบเศษสJวนและจำนวนคละ 

- การบวก การลบของเศษสJวนและจำนวนคละ 

เศษสJวน และการบวก 

การลบ การคูณ 

การหารเศษสJวน 

๑๐ ๗ 

  ๔. หาผลคูณ ผลหารของเศษสJวนและ

จำนวนคละ 

- การคูณ การหารของเศษสJวนและจำนวนคละ 

- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสJวน 

และจำนวนคละ 

เศษสJวน และการบวก 

การลบ การคูณ 

การหารเศษสJวน 

๑๐ ๗ 



 ๓๐ 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง* 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหาท่ีสอน 
ช่ัวโมง คะแนน 

๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาการ

บวก การลบ การคูณ การหารเศษสJวน ๒ 

ข้ันตอน 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเศษสJวนและจำนวนคละ 

  ๖. หาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณ 

เปaนทศนิยมไมJเกิน ๓ ตำแหนJง 

๗. หาผลหารท่ีตัวต้ังเปaนจำนวนนับหรือ

ทศนิยมไมJเกิน ๓ ตำแหนJง และตัวหาร 

เปaนจำนวนนับ ผลหารเปaนทศนิยม 

ไมJเกิน ๓ ตำแหนJง 

๘. แสดงวิธีหคำตอบของโจทย[ป]ญหาการ

บวก การลบ การคูณ การหาร ทศนิยม ๒ 

ข้ันตอน 

- การประมาณผลลัพธ[ของการบวก การลบ 

การคูณ การหารทศนิยม 

- การคูณทศนิยม 

- การหารทศนิยม 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับทศนิยม 

การคูณ การหาร

ทศนิยม 

๑๐ ๗ 

  ๙. แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย[ป�ญหา

ร;อยละไมJเกิน ๒ ข้ันตอน 

- การอJานและการเขียนร;อยละหรือ 

เปอร[เซ็นต[ 

- การแก;โจทย[ป�ญหาร;อยละ 

ร;อยละหรือเปอร[เซ็นต[ 

 

๑๖ ๑๐ 

สาระท่ี ๒ 

การวัด

และ

เรขาคณิต 

 

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข;าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

วัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต;องการ

วัด 

และนำไปใช; 

๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา

เก่ียวกับความยาวท่ีมีการเปล่ียนหนJวยและ

เขียนในรูปทศนิยม 

- ความสัมพันธ[ระหวJางหนJวยความยาว 

เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร

กิโลเมตรกับเมตร โดยใช;ความรู;เร่ืองทศนิยม 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับความยาว 

ความยาว 

 

๑๒ ๕ 



 ๓๑ 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง* 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหาท่ีสอน 
ช่ัวโมง คะแนน 

โดยใช;ความรู;เร่ืองการเปล่ียนหนJวยและ

ทศนิยม 

  ๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา

เก่ียวกับนำ;หนักท่ีมีการเปล่ียนหนJวยและ

เขียนในรูปทศนิยม 

- ความสัมพันธ[ระหวJางหนJวยน้ำหนัก 

กิโลกรัมกับกรัม โดยใช;ความรู;เร่ืองทศนิยม 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับน้ำหนัก โดยใช; 

ความรู;เร่ืองการเปล่ียนหนJวยและทศนิยม 

น้ำหนัก 

 

๑๒ ๕ 

  ๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา

เก่ียวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก

และความจุของภชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและ 

ความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- ความสัมพันธ[ระหวJาง มิลลิลิตร ลิตร 

ลูกบาศก[เซนติเมตร และลูกบาศก[เมตร 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับปริมาตร 

ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุ 

ของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 

ของภาชนะทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

๑๕ ๕ 

  ๔. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย[ป]ญหา

เก่ียวกับ 

ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพ้ืนท่ี 

ของรูปส่ีเหล่ียมด;านขนานและรูปส่ีเหล่ียม 

ขนมเปlยกปูน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

- ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม 

- พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด;านขนานและ 

รูปส่ีเหล่ียมขนมเปlยกปูน 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 

ของรูปส่ีเหล่ียมและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 

ด;านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปlยกปูน 

ปริมาตรและความจุ 

ของภาชนะทรง

ส่ีเหล่ียมมขนมเปlยก

ปูน 

๑๕ ๕ 



 ๓๒ 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง* 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหาท่ีสอน 
ช่ัวโมง คะแนน 

สาระท่ี ๒ 

การวัด

และ

เรขาคณิ

ต 

 

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข,าใจและวิเคราะหSรูป

เรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 

ความสัมพันธSระหวKาง 

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต 

และนาไปใช, 

๑. สร;างเส;นตรงหรือสJวนของเส;นตรง 

ให;ขนานกับเส;นตรงหรือสJวนของเส;นตรง 

ท่ีกำหนดให; 

- เส;นต้ังฉากและสัญลักษณ[แสดงการต้ังฉาก 

- เส;นขนานและสัญลักษณ[แสดงการขนาน 

- การสร;างเส;นขนาน 

- มุมแย;ง มุมภายใน และมุมภายนอก 

ท่ีอยูJบนข;างเดียวกันของเส;นตัดขวาง 

(Transversal) 

รูปเรขาคณิต 

 

๑๐ ๑๐ 

๒. จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจาก

สมบัติ 

ของรูป 

๓. สร;างรูปส่ีเหล่ียมชนิดตJาง ๆ เม่ือกำหนด 

ความยาวของด;านและขนาดของมุม 

หรือเม่ือกำหนดความยาวของเส;นทแยงมุม 

- ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม 

- การสร;างรูปส่ีเหล่ียม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

 

๑๕ ๑๐ 

๔. บอกลักษณะของปริซึม - ลักษณะและสJวนตJาง ๆ ของปริซึม รูปเรขาคณิตสามมิติ ๑๕ ๑๐ 

สาระท่ี ๓ 

สถิติและ

ความ

นJาจะเปaน 

มาตรฐน ค ๓.๑ เข;าใจกระบวนการทางสถิติ 

และใช;ความรู;ทางสถิติในการแก;ป]ญหา 

๑. ใช;ข;อมูลจากกราฟเส;นในการหาคำตอบ

ของโจทย[ป]ญหา 

๒. เขียนแผนภูมิแทJงจากข;อมูลท่ีเปaน

จำนวนนับ 

- การอJานและการเขียนแผนภูมิแทJง 

- การอJานกราฟเส;น 

การนำเสนอข;อมูล 

 

๑๐ ๑๐ 

 รวม  ๗๐ 

 สอบปลายภาคเรียน  ๓๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๑๐๐ 



 ๓๓ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

กลุhมสาระการเรียนรู2 คณิตศาสตร: ช้ัน ป.๖  

จำนวนมาตรฐาน ๕ มาตรฐาน และจำนวนตัวช้ีวัด ๒๐ ตัวช้ีวัด ตhอปp 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง* 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหาท่ีสอน 
ช่ัวโมง คะแนน 

สาระท่ี ๑ จำนวน

และพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข;าใจความ

หลากหลายของการแสดง

จำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวนผลท่ี

เกิดข้ึนจากการดำเนินการ 

สมบัติของการเนินการ และ

นำไปใช; 

๑. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสJวนและ 

จำนวนคละ จากสถานการณ[ตJาง ๆ 

 

- การเปรียบเทียบและ

เรียงลำดับเศษสJวน 

และจำนวนคละโดยใช;ความรู;

เร่ือง ค.ร.น. 

 

 

เศษสJวน 

 

๑๕ ๕ 

  ๒. เขียนอัตราสJวนแสดงการเปรียบเทียบ

ปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข;อความหรือ

สถานการณ[ โดยท่ีปริมาณแตJละปริมาณเปaน

จำนวนนับ 

๓. หาอัตราสJวนท่ีเทJากับอัตราสJวน 

ท่ีกำหนดให; 

- อัตราสJวน อัตราสJวนท่ี

เทJากัน 

และมาตรสJวน 

อัตราสJวน 

 

๑๐ ๕ 

 

 

 

 

 

 

๔. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไมJเกิน ๓ จำนวน 

๕. ห ค.ร.น. ของจำนวนนับไมJเกิน ๓ จำนวน 

๖. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา 

โดยใช;ความรู;เก่ียวกับ ห.ร.ม.และ ค.ร.น. 

- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ 

ตัวประกอบเฉพาะ 

และการแยกตัวประกอบ 

- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

จำนวนนับและ ๐ 

 

๑๕ ๘ 



 ๓๔ 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง* 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหาท่ีสอน 
ช่ัวโมง คะแนน 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับ 

ห.ร.ม. 

และ ค.ร.น. 

  ๗. หาผลลัพธ[ของการบวก ลบ คูณ 

หารระคนของเศษสJวนและจำนวนคละ 

๘. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา 

เศษสJวนและจำนวนคละ ๒ - ๓ ข้ันตอน 

 

- การบวก การลบเศษสJวน

และจำนวนคละ 

โดยใช;ความรู;เร่ือง ค.ร.น. 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน

ของเศษสJวน 

และจำนวนคละ 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเศษสJวน

และจำนวนคละ 

การบวก การลบ การคูณ 

การหารเศษสJวน 

 

๑๕ ๑๕ 

  ๙. หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและ 

ผลหาร เปaนทศนิยมไมJเกิน ๓ ตำแหนJง 

๑๐. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา 

การบวก การลบ การคูณ 

การหารทศนิยม ๓ ข้ันตอน 

 

- ความสัมพันธ[ระหวJาง

เศษสJวนและทศนิยม 

- การหารทศนิยม 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับ

ทศนิยม 

(รวมการแลกเงินตJางประเทศ) 

ทศนิยม และการบวก การ

ลบ การคูณ การหาร 

 

๑๕ ๑๕ 

  ๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา 

อัตราสJวน 

๑๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา 

- การแก;โจทย[ป]ญหา

อัตราสJวน 

และมาตราสJวน 

อัตราสJวนและร;อยละ 

 

๑๕ ๑๒ 



 ๓๕ 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง* 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหาท่ีสอน 
ช่ัวโมง คะแนน 

ร;อยละ ๒ - ๓ ข้ันตอน - การแก;โจทย[ป]ญหาร;อยละ 

 มาตรฐาน ค ๑.๒ เข;าใจและ

วิเคราะห[แบบรูป 

ความสัมพันธ[ ฟ]งก[ชัน ลำดับ

และอนุกรม และนำไปใช; 

๑. แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของป]ญหา 

เก่ียวกับแบบรูป 

- การแก;ป]ญหาเก่ียวกับแบบ

รูป 

แบบรูป ๑๐ ๕ 

สาระท่ี ๒ การวัด

และเรขาคณิต 

 

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข;าใจ

พ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัด

และคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ี

ต;องการวัด 

และนำไปใช; 

 

๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับ 

ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี 

ประกอบด;วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- ปริมาตรของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

ท่ีประกอบด;วยทรงส่ีเหล่ียม

มุมฉาก 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับ

ปริมาตร 

ของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี

ประกอบด;วย 

ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 

 

๑๕ ๖ 

  ๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับ 

ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูป 

หลายเหล่ียม 

๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับ 

ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของวงกลม 

- ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ี

ของรูปสามเหล่ียม 

- มุมภายในของรูปหลาย

เหล่ียม 

- ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ี

ของรูปหลายเหล่ียม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

มุมภาพใน ความยาวรอบ

รูปและพ้ืนท่ีของรูป

สามเหล่ียมและรูปหลาย

เหล่ียม 

๑๕ ๗ 



 ๓๖ 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง* 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหาท่ีสอน 
ช่ัวโมง คะแนน 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับ

ความยาวรอบรูป 

และพ้ืนท่ีของรูปหลายเหล่ียม 

- ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ี

ของวงกลม 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับ

ความยาวรอบรูป 

และพ้ืนท่ีของวงกลม 

 มาตรฐาน ค ๒.๒ เข;าใจและ

วิเคราะห[รูปเรขาคณิต สมบัติ

ของรูปเรขาคณิต 

ความสัมพันธ[ระหวJาง 

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบท

ทางเรขาคณิต และนำไปใช; 

๑. จำแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจาก 

สมบัติของรูป 

๒. สร;างรูปสามเหล่ียมเม่ือกำหนดความยาว 

ของด;านและขนาดของมุม 

- ชนิดและสมบัติของรูป

สามเหล่ียม 

- การสร;างรูปสามเหล่ียม 

- สJวนตJาง ๆ ของวงกลม 

- การสร;างวงกลม 

 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

การสร;างรูปสามเหล่ียม

และวงกลม 

๑๐ ๕ 

  ๓. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิด

ตJาง ๆ 

๔. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูป

คล่ี และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

    

   - ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 

พีระมิด 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 

 

๑๕ ๗ 



 ๓๗ 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง* 
หนhวยการเรียนรู2/

เน้ือหาท่ีสอน 
ช่ัวโมง คะแนน 

- รูปคล่ีของทรงกระบอก 

กรวย ปริซึม 

พีระมิด 

สาระท่ี ๓ สถิติและ

ความนJาจะเปaน 

มาตรฐาน ค ๓.๑ เข;าใจ

กระบวนการทางสถิติ และใช;

ความรู;ทางสถิติในการ

แก;ป]ญหา 

๑. ใช;ข;อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการ 

หาคำตอบของโจทย[ป]ญหา 

- การอJานแผนภูมิรูปวงกลม การนำเสนอข;อมูล 

 

๑๐ ๑๐ 

 รวม  ๗๐ 

 สอบปลายภาคเรียน  ๓๐ 

 รวมตลอดภาคเรียน  ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘ 

แบบการวิเคราะห:ตัวช้ีวัดเพ่ือจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

รหัสวิชา ค๑๑๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร: ช้ัน ป.๑ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

มาตรฐาน ค ๑.๑   เข;า

ใจความหลากหลายของการ

แสดงจำนวน ระบบจำนวน 

การเนินการของจำนวนผลท่ี

เกิดข้ึนจากการดำเนินการ 

สมบัติของการดำเนินการ 

และนำไปใช; 

 

๑.  บอกจำนวนของส่ิงตJาง ๆ         

แสดงส่ิงตJาง ๆ  ตามจำนวนท่ีกำหนด

อJานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทยแสดงจำนวน นับไมJเกิน 

๑๐๐  และ ๐                                         

๒.  เปรียบเทียบจำนวนนับไมJเกิน 

๑๐๐ และ ๐  โดยใช;เคร่ืองหมาย 

 = � > <    

๓.  เรียงลำดับจำนวนนับไมJเกิน ๑๐๐ 

และ ๐ต้ังแตJ ๓ ถึง ๕ จำนวน 

จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ  ๐ 

-  การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐   

- การแสดงจำนวนนับไมJเกิน ๒๐ ในรูป 

ความสัมพันธ[ของจำนวนแบบสJวนยJอย  

– สJวนรวม (part – whole 

relationship) 

 - การบอกอันดับท่ี  

- หลักคJาของเลขโดดในแตJละหลัก และ             

การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป

กระจาย           - การเปรียบเทียบ

จำนวนและการใช; เคร่ืองหมาย  = � 

> <  

- การเรียงลำดับจำนวน  

 

- การอJานและการเขียนตัวเลข

ฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแสดง

จำนวน  

 

 

 

 

 

๔. หาคJาของตัวไมJทราบคJาในประโยค

สัญลักษณ[ แสดงการบวกและประโยค

การบวก การลบ จำนวนนับ ๑ ถึง 

๑๐๐  และ ๐ 

 

 

 



 ๓๙ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

สัญลักษณ[แสดงการ ลบของจำนวนนับ

ไมJเกิน ๑๐๐ และ ๐   

๕. แสดงวิธีหาคJาตอบของโจทย[ป]ญหา

การบวก และโจทย[ป]ญหาการลบของ

จำนวนนับไมJเกิน ๑๐๐  และ ๐   

- ความหมายของการบวก  ความหมาย

ของการ ลบ การหาผลบวก การหาผล

ลบ และ ความสัมพันธ[ของการบวกและ

การลบ                        

- การแก;โจทย[ป]ญหาการบวก 

โจทย[ป]ญหาการ ลบ  และการ

สร;างโจทย[ป]ญหา พร;อมท้ัง           

หาคำตอบ 

สาระท่ี ๑  จำนวนและ

พีชคณิต มาตรฐาน ค ๑.๒  

เข;าใจและวิเคราะห[แบบรูป

ความสัมพันธ[ ฟ]งก[ชันลำดับ

และอนุกรม และนำไปใช;    

๑. ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของ

จำนวนท่ี เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ ๑ และ

ทีละ ๑๐ และ ระบุรูปท่ีหายไปในแบบ

รูปซ้ำของรูปเรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ ท่ี

สมาชิกในแตJละชุดท่ีซ้ำมี ๒ รูป 

แบบรูป 

- แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน หรือ

ลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐  

 - แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิต

และรูป อ่ืน ๆ   

  

 ๒. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปaน

กิโลกรัม เปaนขีด 

น้ำหนัก 

- การเปรียบเทียบน้ำหนักเปaนกิโลกรัม 

เปaนขีด                

- การแก;โจทย[ป]ญหาการบวก การลบ

เก่ียวกับ  น้ำหนัก  ท่ีมีหนJวยเปaน

กิโลกรัม เปaนขีด 

 

- การวัดน้ำหนักโดยใช;หนJวยท่ี

ไมJใชJหนJวย มาตรฐาน                                                                  

- การวัดน้ำหนักเปaนกิโลกรัม เปaน

ขีด                           

 

สาระท่ี ๒  การวัดและ

เรขาคณิต         มาตรฐาน ค 

๒.๒  เข;าใจและวิเคราะห[รูป

เรขาคณิต สมบัติของรูป

๑. จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม  

วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรง

กลม ทรงกระบอก และ กรวย   

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

-ลักษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรง

กลม ทรงกระบอก กรวย 

  



 ๔๐ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

เรขาคณิต ความสัมพันธ[

ระหวJางรูปเรขาคณิตและ

ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และ

นำไปใช; 

 - ลักษณะของรูปสำมเหล่ียม รูป

ส่ีเหล่ียม วงกลม และ วงรี 

สาระท่ี ๓ สถิติและความ

นJาจะเปaน มาตรฐาน ค ๓.๑  

เข;าใจกระบวนการทางสถิติ 

และใช;ความรู;ทางสถิติในการ

แก;ป]ญหา 

๑. ใช;ข;อมูลจากแผนภูมิรูปภาพใน          

การหาคำตอบ ของโจทย[ป]ญหา              

เม่ือกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนJวย   

 

การนำเสนอข,อมูล 

- การอJานแผนภูมิรูปภาพ 

การนำเสนอข,อมูล 

- การอJานแผนภูมิรูปภาพ 

 

 

  



 ๔๑ 

แบบการวิเคราะห:ตัวช้ีวัดเพ่ือจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

รหัสวิชา ค๑๒๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร: ช้ัน ป.๒ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

มาตรฐาน ค ๑.๑   เข;า

ใจความหลากหลายของ

การแสดงจำนวน ระบบ

จำนวน การเนินการ

ของจำนวนผลท่ีเกิดข้ึน

จากการดำเนินการ 

สมบัติของการ

ดำเนินการ และนำไปใช; 

 

๑. อJานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง

จำนวนนับไมJเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

๒. เปรียบเทียบ และเรียงลาดับ

จำนวนนับไมJเกิน๑๐๐,๐๐๐ จาก

สถานการณ[ตJาง ๆ 

๓. บอก อJานและเขียนเศษสJวนแสดง

ปริมาณส่ิงตJาง ๆ และแสดงส่ิงตJาง ๆ 

ตามเศษสJวนท่ีกำหนด 

๔. เปรียบเทียบเศษสJวนท่ีตัวเศษ

เทJากัน โดยท่ีตัวเศษน;อยกวJาหรือ

เทJากับตัวสJวน  

๕. หาคJาของตัวไมJทราบคJาใน

ประโยคสัญลักษณ[แสดงการบวก

และประโยคสัญลักษณ[แสดงการลบ

จำนวนนับไมKเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

-  การนับเพ่ิม นับลด ทีละเทJาๆกัน 

- การเปรียบเทียบจำนวน 

- การอJานและเขียนเศษสJวน  

– การเปรียบเทียบเศษสJวน 

- การหาคJาของตัวไมJทราบคJา ของประโยค

สัญลักษณ[และประโยคสัญลักษณ[แสดงการคูณ          

 

 

 

 

 

 

 

- การอJานและการเขียนตัวเลข

ฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และ

เศษสJวน 

 

๑. มีความกระตือรือร0น

และมีสAวนรAวมใน

กิจกรรมในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

 



 ๔๒ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

ของจำนวนนับไมJเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

และ ๐  

๖. หาคJาของตัวไมJ ทราบคJาใน

ประโยคสัญลักษณ[แสดงการคูณของ 

มาตรฐาน ค ๑.๑   เข;า

ใจความหลากหลายของ

การแสดงจำนวน ระบบ

จำนวน การเนินการ

ของจำนวนผลท่ีเกิดข้ึน

จากการดำเนินการ 

สมบัติของการ

ดำเนินการ และนำไปใช; 

 

 

จำนวน ๑ หลักกับจำนวนไมJเกิน ๔ 

หลัก และจำนวน ๒ หลักกับจำนวน 

๒ หลัก 

๗. หาคJาของตัวไมJทราบคJาใน

ประโยคสัญลักษณ[ แสดงการหารท่ี

ตัวต้ังไมJเกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 

๘. หาผลลัพธ[การบวก ลบ คูณ หาร

ระคน ของจำนวนนับไมJเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ ๙. แสดงวิธีหา

คำตอบของโจทย[ป]ญหา ๒ ข้ันตอน 

ของจำนวนนับไมJเกิน ๑๐๐,๐๐๐

และ๐ 

๑๐. หาผลบวกของเศษสJวนท่ีมีตัว

สJวนเทJากันและผลบวกไมJเกิน ๑ 

และหาผลลบของเศษสJวนท่ีมีตัวสJวน

เทJากัน  

การบวก การลบ คูณ หาร และการแสดงวิธีหา

คำตอบ 

- หาผลบวก การหาผลลบ ผลคูณ ผลหาร และ 

แสดงวิธีหาคำตอบได; 

- แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาการบวก

เศษสJวนท่ีมีตัวสJวนเทJากันและผลบวกไมJเกิน ๑ 

และโจทย[ป]ญหาการลบเศษสJวน ท่ีมีตัวสJวน

เทJากัน ได;                       

 

- การแก;โจทย[ป]ญหาการบวก 

โจทย[ป]ญหาการ ลบ  คูณ หาร

และการสร;างโจทย[ป]ญหา พร;อม

ท้ัง แสดงวิธีหาคำตอบได; 

๑. มีความกระตือรือร0น

และมีสAวนรAวมใน

กิจกรรมในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

 



 ๔๓ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[

ป]ญหาการบวกเศษสJวนท่ีมีตัวสJวน

เทJากันและผลบวกไมJเกิน ๑ และ

โจทย[ป]ญหาการลบเศษสJวน ท่ีมีตัว

สJวนเทJากัน  

สาระท่ี ๑ จำนวนและ

พีชคณิต มาตรฐาน  

ค ๑.๒ เข;าใจและ

วิเคราะห[แบบรูป 

ความสัมพันธ[ ฟ]งก[ชัน 

ลาดับและอนุกรม และ

นำไปใช; 

๑. ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูป

ของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ

เทJา ๆ กัน 

แบบรูป 

- แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงทีละ

เทJาๆกัน 

- แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและ            

รูป อ่ืน ๆ   

-การระบุจำนวนเพ่ิม ลด และ

รูปแบบเรขาคณิต 

1. มีความกระตือรือร0น

และมีสAวนรAวมใน

กิจกรรมในช้ันรู0เรียน 

2. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

 

สาระท่ี ๒  การวัดและ

เรขาคณิต มาตรฐาน       

ค ๒.๑  เข;าใจพ้ืนฐาน

เก่ียวกับการวัด         

วัดและคาดคะเนขนาด

ของส่ิงท่ีต;องการวัด 

และนำไปใช;    

๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[

ป]ญหาเก่ียวกับเงิน  

๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[

ป]ญหาเก่ียวกับเวลาและระยะเวลา 

๓. เลือกใช;เคร่ืองวัดความยาวท่ี

เหมาะสม วัดและบอกความยาวของ

ส่ิงตJางๆ เปaนเซนติเมตรและ

มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร  

ความยาว 

- หาคำตอบของโจทย[เก่ียวกับเงินได; 

- หาคำตอบเก่ียวกับเวลาและระยะเวลาได; 

- ใช;เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการ ช่ัง ตวง วัดได; 

- เปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก และคาดคะเน

ได; 

- การแก;โจทย[ป]ญหาเก่ียวกับการหาความยาว 

น้ำหนัก ปริมาตร ความจุได; 

 

- การวัดความยาวโดยใช;หนJวยท่ี

ไมJใชJหนJวย มาตรฐาน  

 - การวัดความยาวเปaนเซนติเมตร 

เปaนเมตร 

- การวัดน้ำหนักโดยใช;หนJวยท่ี

ไมJใชJหนJวย มาตรฐาน                                                                  

1. มีความกระตือรือร0น

และมีสAวนรAวมใน

กิจกรรมในช้ันรู0เรียน 

2. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

 



 ๔๔ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

๔. คาดคะเนความยาว เปaนเมตรและ

เปaนเซนติเมตร 

๕. เปรียบเทียบความยาวระหวJาง

เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ

เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตรจาก

สถานการณ[ตJาง ๆ  

๖. แสดงวิธีหาคาตอบ ของโจทย[

ป]ญหาเก่ียวกับความยาวท่ีมีหนJวย

เปaนเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร 

และเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 

๗. เลือกใช;เคร่ืองช่ังท่ีเหมาะสม วัด

และบอกน;าหนักเปaนกิโลกรัมและขีด 

กิโลกรัมและกรัม  

๘. คาดคะเนน;าหนักเปaนกิโลกรัม

และเปaนขีด  

๙. เปรียบเทียบน;าหนักระหวJาง

กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ

กิโลกรัม จากสถานการณ[ตJาง ๆ  

๑๐. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย[

ป]ญหาเก่ียวกับน;าหนักท่ีมีหนJวยเปaน

- การวัดน้ำหนักเปaนกิโลกรัม เปaน

ขีด                           

 

 



 ๔๕ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ

กิโลกรัม  

๑๑. เลือกใช;เคร่ืองตวงท่ีเหมาะสม 

วัดและเปรียบเทียบ ปริมาตร ความจุ

เปaนลิตรและมิลลิลิตร  

๑๒. คาดคะเนปริมาตรและความจุ

เปaนลิตร  

๑๓. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย[

ป]ญหาเก่ียวกับปริมาตร และความจุ

ท่ีมีหนJวยเปaนลิตรและมิลลิลิตร 

สาระท่ี ๒  การวัดและ

เรขาคณิต         

มาตรฐาน ค ๒.๒  

เข;าใจและวิเคราะห[รูป

เรขาคณิต สมบัติของ

รูปเรขาคณิต 

ความสัมพันธ[ระหวJาง

รูปเรขาคณิตและทฤษฎี

บททางเรขาคณิต และ

นำไปใช; 

๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกน

สมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร 

เรขาคณิต 

- รู;จักรูปเรขาคณิตและบอกแกนสมมาตรได;                
 

- จำแนกแกนสมมาตรของรูป

เรขาคณิตสองมิติได0 

๑. มีความกระตือรือร0น

และมีสAวนรAวมใน

กิจกรรมในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

 



 ๔๖ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

สาระท่ี ๓ สถิติและ

ความนJาจะเปaน 

มาตรฐาน ค ๓.๑  

เข;าใจกระบวนการทาง

สถิติ และใช;ความรู;ทาง

สถิติในการแก;ป]ญหา 

๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช;

ข;อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา

คาตอบของโจทย[ป]ญหา ๒. เขียน

ตาราง ทางเดียวจากข;อมูลท่ีเปaนจาน

วนนับ และใช;ข;อมูลจากตารางทาง

เดียวในการหา คาตอบของโจทย[

ป]ญหา 

การนำเสนอข,อมูล 

- การอJานแผนภูมิรูปภาพ 

 

 

การนำเสนอข,อมูล 

- การอJานแผนภูมิรูปภาพ 

๑. มีความกระตือรือร0น

และมีสAวนรAวมใน

กิจกรรมในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

 

 

  



 ๔๗ 

แบบการวิเคราะห:ตัวช้ีวัดเพ่ือจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

รหัสวิชา ค๑๔๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร: ช้ัน ป.๔ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

สาระท่ี ๑ จำนวนและ

พีชคณิต มาตรฐาน ค ๑.๑  

เข;าใจความหลากหลายของ

การแสดงจำนวน ระบบ

จำนวน การเนินการของ

จำนวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดำเนินการ สมบัติของการ

ดำเนินการ และนำไปใช;  

 

 

 

๑. อJานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ

ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับท่ีมากกวJา ๑๐๐,๐๐๐  

๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับท่ีมากกวJา 

๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ[ตJาง ๆ  

๓. บอก อJานและเขียนเศษสJวน จำนวนคละแสดง 

ปริมาณส่ิงตJาง ๆ และแสดงส่ิงตJาง ๆ ตามเศษสJวน 

จำนวนคละท่ีกำหนด  

๔. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสJวน และจำนวนคละ

ท่ี ตัวสJวนตัวหน่ึงเปaนพหุคูณของอีกตัวหน่ึง  

๕. อJานและเขียนทศนิยมไมJเกิน ๓ ตำแหนJง แสดง

ปริมาณของส่ิง ตJาง ๆ และแสดงส่ิงตJาง ๆ ตาม

ทศนิยมท่ีกำหนด  

๖. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไมJเกิน ๓

ตำแหนJงจาก สถานการณ[ตJาง ๆ  

๗. ประมาณผลลัพธ[ของการบวก การลบ การคูณ 

การหาร จากสถานการณ[ตJาง ๆ อยJางสมเหตุสมผล 

จำนวนนับท่ีมากกวKา ๑๐๐,๐๐๐          

- เปรียบเทียบและเรียงลำดับ

จำนวนนับท่ีมากกวJา ๑๐๐,๐๐๐ 

-  บอก อJานและเขียนเศษสJวน 

จำนวนคละและแสดงส่ิงตJาง ๆ ตาม

เศษสJวน จำนวนคละท่ีกำหนดได; 

- หลักคJาของเลขโดดในแตJละหลัก  

- หาคJาตัวไมJทราบคJาในประโยค

สัญลักษณ[ 

- แสดงการบวก ลบ คูณ หาร 

จำนวนหลายหลัก๒ จำนวน ท่ีมี ผล

คูณ ไมJเกิน ๖ หลัก และประโยค

สัญลักษณ[แสดงการหารท่ีตัวต้ัง ไมJ

เกิน ๖ หลัก ตัวหารไมJเกิน ๒ หลัก 

-  การอJานและการเขียนตัวเลข

ฮินดู อารบิก  ตัวเลขไทย และ

ตัวหนังสือแสดงจำนวน  

- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

ในรูปกระจาย 

 - การเปรียบเทียบและ

เรียงลำดับจำนวน 

- การเปรียบเทียบเศษสJวน 

- การหาคJาของตัวไมJทราบคJา 

- การแก;โจทย[ป]ญหา 

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความ

รับผิดชอบ/สAงงาน

ตรงเวลา 

 



 ๔๘ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

๘. หาคJาของตัวไมJทราบคJาในประโยคสัญลักษณ[ 

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ[แสดงการลบ

ของจำนวนนับท่ี มากกวJา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

๙. หาคJาของตัว ไมJทราบคJาในประโยคสัญลักษณ[

แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวน ท่ีมี 

ผลคูณ ไมJเกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ[แสดง

การหารท่ีตัวต้ัง ไมJเกิน ๖ หลัก ตัวหารไมJเกิน ๒ 

หลัก ๑๐. หาผลลัพธ[การบวก ลบ คูณ หารระคน

ของจำนวนนับ และ ๐  

๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหา ๒ ข้ันตอน

ของจานวนนับท่ีมากกวJา๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

๑๒. สร;างโจทย[ป]ญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับ 

และ ๐ พร;อมท้ังหาคำตอบ  

๑๓. หาผลบวก ผลลบ ของเศษสJวนและจำนวนคละ

ท่ีตัว สJวนตัวหน่ึงเปaน พหุคูณของอีก ตัวหน่ึง  

๑๔. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาการบวก

และโจทย[ป]ญหาการลบเศษสJวนและจำนวนคละท่ี

ตัวสJวนตัวหน่ึงเปaนพหุคูณของอีกตัวหน่ึง 

 ๑๕. หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไมJเกิน ๓ 

ตำแหนJง  



 ๔๙ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

๑๖. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย[ป]ญหาการบวก 

การลบ ๒ ข้ันตอนของทศนิยมไมJเกิน ๓ ตำแหนJง 

สาระท่ี ๒  การวัดและ

เรขาคณิต  

มาตรฐาน ค ๒.๑   

เข;าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

วัด วัดและคาดคะเนขนาด

ของส่ิงท่ีต;องการวัด และ

นำไปใช;    

๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับเวลา 

๒. วัดและสร;างมุม โดยใช; โพรแทรกเตอร[  

๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับความ

ยาว รอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- หาคำตอบเก่ียวกับเวลาได0 

- วัดและสร0างมุมได0 

- แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยE

ปiญหาได0 

- การบอกเวลา 

- การใช0ม0โพรแทรกเตอรEสร0าง

มุม 

- การแสดงวิธีหาคำตอบ

เก่ียวกับพ้ืนท่ีและความยาว

รอบรูป 

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความ

รับผิดชอบ/สAงงาน

ตรงเวลา 

สาระท่ี ๒  การวัดและ

เรขาคณิต 

 มาตรฐาน ค ๒.๒   

เข0าใจและวิเคราะหEรูป

เรขาคณิต สมบัติของรูป

เรขาคณิต ความสัมพันธE

ระหวAางรูปเรขาคณิตและ

ทฤษฎีบททางเรขาคณิต 

และนำไปใช0 

๑. จำแนกชนิดของมุม บอกช่ือมุม สJวนประกอบของ

มุมและเขียนสัญลักษณ[แสดงมุม 

 ๒. สร;างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเม่ือกำหนดความยาว

ของด;าน 

- จำแนกและบอกช่ือมุมและ

สAวนประกอบของมุมได0 

- สร0างรูปส่ีเหล่ียมเม่ือกำหนด

ความยาวให0ได0 

- การบอกช่ือและการจำแนกมุม 

- การสร;งรูปจากความยาวท่ี

กำหนด 

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความ

รับผิดชอบ/สAงงาน

ตรงเวลา 



 ๕๐ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2  (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

 สาระท่ี ๓ สถิติและความ

นJาจะเปaน 

 มาตรฐาน ค ๓.๑   

เข;าใจกระบวนการทางสถิติ 

และใช;ความรู;ทางสถิติใน

การแก;ป]ญหา 

๑. ใช;ข;อมูลจากแผนภูมิแทJง ตารางสองทาง ในการ

หาคำตอบของโจทย[ป]ญหา 

  

  

 

-แก;โจทย[ป]ญหาโดยใช;ตารางสอง

ทางได; 

- การหาคำตอบของโจทย[จาก

แผนภูมิสองทาง 

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความ

รับผิดชอบ/สAงงาน

ตรงเวลา 

 

  



 ๕๑ 

แบบการวิเคราะห:ตัวช้ีวัดเพ่ือจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

รหัสวิชา ค๑๕๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร: ช้ัน ป.๕ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) 
ทักษะ / กระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะฯ(A) 

สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 

  

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข0าใจความหลากหลายของ

การแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการ

ของจานวน ผลท่ีเกิดข้ึน  

จากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ 

และนาไปใช  

 

 

 

 

 

 

๑. เขียนเศษสAวนท่ีมีตัวสAวนเป̂นตัว

ประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ 

๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม  

 

อธิบายวิธีการ 

-หาผลบวก ผลลบของ

เศษสAวนและจำนวนคละ  

-หาผลคูณ ผลหารของ

เศษสAวนและจำนวนคละ  

-หาผลคูณของทศนิยม ท่ี

ผลคูณเป̂นทศนิยมไมAเกิน 

๓ ตำแหนAง  

-หาผลหารท่ีตัวต้ังเป̂น

จานวนนับหรือทศนิยมไมA

เกิน ๓ ตำแหนAง และ

ตัวหารเป̂นจานวนนับ 

-เขียนเศษสAวนท่ีมีตัวสAวน

เป̂นตัวประกอบของ ๑๐ 

หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ 

ในรูปทศนิยม  

- แสดงวิธีหาคาตอบของ

โจทยEปiญหาโดยใช0

บัญญัติไตรยางศE  

-แสดงวิธีหาคาตอบของ

โจทยEปiญหาการบวก 

การลบ การคูณ การหาร

เศษสAวน ๒ ข้ันตอน  

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความรับผิดชอบ/

สAงงานตรงเวลา 

๒. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยE

ปiญหาโดยใช0บัญญัติไตรยางศE  

๓. หาผลบวก ผลลบของเศษสAวน

และจานวนคละ  

๔. หาผลคูณ ผลหารของเศษสAวน

และจานวนคละ  

๕. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยE

ปiญหาการบวก การลบ การคูณ การ

หารเศษสAวน ๒ ข้ันตอน  



 ๕๒ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) 
ทักษะ / กระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะฯ(A) 

๖. หาผลคูณของทศนิยม ท่ีผลคูณ

เป̂นทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง  

ผลหารเป̂นทศนิยมไมAเกิน 

๓ ตำแหนAง  

 

-แสดงวิธีหาคาตอบของ

โจทยEปiญหาการบวก 

การลบ การคูณ  

การหารทศนิยม ๒ 

ข้ันตอน  

๙. แสดงวิธีหาคาตอบ

ของโจทยEปiญหาร0อยละ 

ไมAเกิน ๒ ข้ันตอน 

๗. หาผลหารท่ีตัวต้ังเป̂นจานวนนับ

หรือทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง และ

ตัวหารเป̂นจานวนนับ ผลหารเป̂น

ทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง  

๘. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยE

ปiญหาการบวก การลบ การคูณ  

การหารทศนิยม ๒ ข้ันตอน  

๙. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยE

ปiญหาร0อยละ ไมAเกิน ๒ ข้ันตอน 

สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 

 

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข0าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด 

วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต0องการวัด 

และนาไปใช0  

 

๑. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยE

ปiญหาเก่ียวกับความยาวท่ีมีการ

เปล่ียนหนAวยและเขียนในรูปทศนิยม  

อธิบายวิธีการเปล่ียน

หนAวยความยาวและ

น้ำหนัก 

บอกความหมายของรูป

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

-แสดงวิธีหาคาตอบของ

โจทยEปiญหาเก่ียวกับ

ความยาวท่ีมีการเปล่ียน

หนAวยและเขียนในรูป

ทศนิยม  

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความรับผิดชอบ/

สAงงานตรงเวลา 

๒. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยE

ปiญหาเก่ียวกับน0าหนักท่ีมีการเปล่ียน

หนAวยและเขียนในรูปทศนิยม 



 ๕๓ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) 
ทักษะ / กระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะฯ(A) 

 

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข0าใจและวิเคราะหEรูป

เรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 

ความสัมพันธEระหวAางรูปเรขาคณิต และ ทฤษฎี

บททางเรขาคณิต และนาไปใช0 

 

๓. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยE

ปiญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ

ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  

 

-แสดงวิธีหาคาตอบของ

โจทยEปiญหาเก่ียวกับน0า

หนักท่ีมีการเปล่ียนหนAวย

และเขียนในรูปทศนิยม 

-แสดงวิธีหาคาตอบของ

โจทยEปiญหาเก่ียวกับ

ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียม

มุมฉากและความจุของ

ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก  

-แสดงวิธีหาคาตอบของ

โจทยEปiญหาเก่ียวกับ

ความยาวรอบรูปของรูป

ส่ีเหล่ียมและพ้ืนท่ีของรูป

ส่ีเหล่ียมด0านขนานและ

รูปส่ีเหล่ียมขนมเปZยกปูน 

๔. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยE

ปiญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปของ

รูปส่ีเหล่ียมและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม

ด0านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปZยก

ปูน 



 ๕๔ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) 
ทักษะ / กระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะฯ(A) 

สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข0าใจและวิเคราะหEรูป

เรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 

ความสัมพันธEระหวAางรูปเรขาคณิต และ ทฤษฎี

บททางเรขาคณิต และนาไปใช0 

๑. สร0างเส0นตรงหรือสAวนของเส0นตรง

ให0ขนานกับเส0นตรงหรือสAวนของ

เส0นตรงท่ีกำหนดให0  

๒. จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดย พิจารณา

จากสมบัติของรูป  

๓. สร0างรูปส่ีเหล่ียมชนิดตAาง ๆ เม่ือ

กำหนดความยาวของด0านและ  

ขนาดของมุม หรือเม่ือกำหนดความ

ยาวของเส0นทแยงมุม  

๔. บอกลักษณะของปริซึม  

จำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดย 

พิจารณาจากสมบัติของ

รูป บอกลักษณะของ

ปริซึม 

 

สร0างเส0นตรงหรือสAวน

ของเส0นตรงให0ขนานกับ

เส0นตรงหรือสAวนของ

เส0นตรงท่ีกำหนดให0 

สร0างรูปส่ีเหล่ียมชนิดตAาง 

ๆ เม่ือกำหนดความยาว

ของด0านและ  

ขนาดของมุม หรือเม่ือ

กำหนดความยาวของเส0น

ทแยงมุม  

 

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความรับผิดชอบ/

สAงงานตรงเวลา 

สาระท่ี ๓ สถิติและความนAาจะเป̂น  

 

มาตรฐาน ค ๓.๑ เข0าใจกระบวนการทางสถิติ 

และใช0ความรู0ทางสถิติในการแก0ปiญหา  

 

๑. ใช0ข0อมูลจากกราฟเส0นในการหา

คาตอบของ  

โจทยEปiญหา  

 

ตอบคำถามจากข0อมูล

กราฟและแผนภูมิแทAงท่ี

กำหนดให0ได0 

ใช0ข0อมูลจากกราฟเส0นใน

การหาคาตอบของ  

โจทยEปiญหา  

เขียนแผนภูมิแทAงจาก

ข0อมูลท่ีเป̂นจานวนนับ 

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความรับผิดชอบ/

สAงงานตรงเวลา 

๒. เขียนแผนภูมิแทAงจากข0อมูลท่ีเป̂น

จานวนนับ 

 



 ๕๕ 

แบบการวิเคราะห:ตัวช้ีวัดเพ่ือจัดทำคำอธิบายรายวิชา 

ระดับช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

รหัสวิชา ค๑๖๑๐๑ รายวิชา คณิตศาสตร: ช้ัน ป.๖ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) 
ทักษะ / 

กระบวนการ(P) 
คุณลักษณะฯ(A) 

สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต  

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข:าใจความ

หลากหลายของการแสดงจานวน 

ระบบจานวน การดาเนินการของ

จานวน ผลที่เกิดขึ้น  

จากการดาเนินการ สมบัติของ

การดาเนินการ และนาไปใช; 

 

๑. เปรียบเทียบ เรียงลาดับเศษสgวนและจานวนคละจากสถานการณ1ตgาง ๆ  

๒. เขียนอัตราสgวนแสดงการเปรียบเทียบ ปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข:อความ

หรือสถานการณ1 โดยที ่ปริมาณแตgละปริมาณเปlนจานวนนับ  

๓. หาอัตราสgวนที่เทgากับอัตราสgวน ที่กำหนดให:  

๔. หา ห.ร.ม. ของจานวนนับไมgเกิน ๓ จานวน  

๕. หา ค.ร.น. ของจานวนนับไมgเกิน ๓ จานวน  

๖. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย1ปpญหาโดยใช:ความรู:เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ 

ค.ร.น.  

๗. หาผลลัพธ1ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสgวนและจานวนคละ  

๘. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย[ป]ญหาเศษสJวนและ จานวนคละ ๒ - ๓ 

ข้ันตอน   

๙. หาผลหารของทศนิยมทีต่ัวหารและผลหารเปlนทศนิยมไมgเกิน ๓ ตาแหนgง  

๑๐. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย1ปpญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

ทศนิยม ๓ ขั้นตอน  

๑๑. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย1ปpญหาอัตราสgวน  

๑๒. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย1ปpญหาร:อยละ  

เปรียบเทียบ เรียงลาดับ

เศษสgวนและจานวนคละ

จากสถานการณ1ตgาง ๆ  

หาอัตราสgวนที่เทgากับ

อัตราสgวน  

ที่กำหนดให:  

หา ห.ร.ม. ของจานวน

นับไมgเกิน ๓ จานวน  

หา ค.ร.น. ของจานวน

นับไมgเกิน ๓ จานวน  

หาผลลัพธ1ของการบวก 

ลบ คูณ หารระคนของ

เศษสgวนและจานวนคละ  

หาผลหารของทศนิยมที่

ตัวหารและผลหารเปlน

เขียนอัตราสgวนแสดง

การเปรียบเทียบ 

ปริมาณ ๒ ปริมาณ 

จากข:อความหรือ

สถานการณ1 โดยที ่ 

ปริมาณแตgละปริมาณ

เปlนจานวนนับ  

แสดงวิธีหาคาตอบ

ของโจทย1ปpญหาโดยใช:

ความรู:เกี่ยวกับ ห.ร.ม. 

และ ค.ร.น.  

แสดงวิธีหาคาตอบ

ของโจทย[ป]ญหา

เศษสJวนและ จานวน

คละ ๒ - ๓ ข้ันตอน   

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความ

รับผิดชอบ/สAงงาน

ตรงเวลา 



 ๕๖ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) 
ทักษะ / 

กระบวนการ(P) 
คุณลักษณะฯ(A) 

๒ - ๓ ข้ันตอน  

 

 

 

ทศนิยมไมgเกิน ๓ ตา

แหนgง  

 

  

 

 

แสดงวิธีหาคาตอบ

ของโจทย1ปpญหาการ

บวก การลบ การคูณ 

การหารทศนิยม ๓ 

ขั้นตอน 

แสดงวิธีหาคาตอบ

ของโจทย1ปpญหา

อัตราสgวน  

แสดงวิธีหาคาตอบ

ของโจทย1ปpญหาร:อย

ละ  

๒ - ๓ ข้ันตอน  

 

 

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข;าใจและ

วิเคราะห[แบบรูป ความสัมพันธ[ 

ฟ]งก[ชัน ลาดับและอนุกรม และ

นาไปใช; 

 

๑. แสดงวิธีคิดและหาคาตอบของปpญหา  

เก่ียวกับแบบรูป  
อธิบายวิธีหาคาตอบของ

ปpญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

แสดงวิธีคิดและหาคา

ตอบของปpญหา  

เก่ียวกับแบบรูป 

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 



 ๕๗ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) 
ทักษะ / 

กระบวนการ(P) 
คุณลักษณะฯ(A) 

สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 

 

 มาตรฐาน ค ๒.๑ เข;าใจพ้ืนฐาน

เก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเน

ขนาดของส่ิงท่ีต;องการวัด และนา

ไปใช; 

๑. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย1ปpญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต

สามมิติที่ประกอบด:วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

 

๒. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย1ปpญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่

ของรูปหลายเหลี่ยม  

 

๓. แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย[ป]ญหาเก่ียวกับความยาว รอบรูปและ

พ้ืนท่ีของวงกลม  

 

 แสดงวิธีหาคาตอบ

ของโจทย1ปpญหา

เกี่ยวกับปริมาตรของ

รูปเรขาคณิตสามมิติที่

ประกอบด:วยทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉาก  

แสดงวิธีหาคาตอบ

ของโจทย1ปpญหา

เกี่ยวกับความยาวรอบ

รูปและพื้นที่ของรูป

หลายเหลี่ยม  

 แสดงวิธีหาคาตอบ

ของโจทย[ป]ญหา

เก่ียวกับความยาว 

รอบรูปและพ้ืนท่ีของ

วงกลม  

๒. มีความ

รับผิดชอบ/สAงงาน

ตรงเวลา 

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข:าใจและ

วิเคราะห1รูปเรขาคณิต สมบัติของ

รูปเรขาคณิต ความสัมพันธ1ระหวgาง

รูปเรขาคณิต และ  

๑. จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  

 

๒. สร:างรูปสามเหลี่ยม  

เมื่อกำหนดความยาวของด:านและขนาดของมุม  

จำแนกรูปสามเหลี่ยม

โดยพิจารณาจากสมบัติ

ของรูป 

สร:างรูปสามเหลี่ยม  

เมื่อกำหนดความยาว

ของด:านและขนาด

ของมุม  



 ๕๘ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) 
ทักษะ / 

กระบวนการ(P) 
คุณลักษณะฯ(A) 

ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนา

ไปใช;  

 

 

๓. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตgาง ๆ  

 

๔. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคล่ี และระบุรูปคล่ีของ

รูปเรขาคณิตสามมิติ  

 บอกลักษณะของรูป

เรขาคณิตสามมิติชนิด

ตgาง ๆ  

ระบุรูปเรขาคณิตสาม

มิติท่ีประกอบจากรูป

คล่ี และระบุรูปคล่ีของ

รูปเรขาคณิตสามมิติ  

 

สาระท่ี ๓ สถิติและความนJาจะ

เปaน 

 

 มาตรฐาน ค ๓.๑ เข;าใจ

กระบวนการทางสถิติ และใช;

ความรู;ทางสถิติในการแก;ป]ญหา 

 

 

๑. ใช:ข:อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคาตอบของโจทย1ปpญหา  

 

ตอบคำถามจาก

แผนภูมิวงกลม 

สร;างแผนภูมิวงกลม

จากข;อมูลท่ี

กำหนดให; 

๑. มีความ

กระตือรือร0นและมี

สAวนรAวมในกิจกรรม

ในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความ

รับผิดชอบ/สAงงาน

ตรงเวลา 

 

 

 



 ๕๙ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

สาระท่ี ๑ 

ค  ๑.๑    

 

 

๑  เข0าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธEของจํานวน

ตรรกยะ  และใช0สมบัติของจํานวนตรรกยะและการ

แก0ปiญหาคณิตศาสตรEและปiญหาในชีวิต 

 ๒.  เข0าใจและใช0สมบัติของเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลัง

เป̂นจำนวนเต็มบวกในการแก0ปiญหาคณิตศาสตรEและ

ปiญหาในชีวิตจริง 

 

 บอกความสัมพันธEของ

จำนวนตรรกยะได0 

 

 เขียน  ระบุ ยกตัวอยAาง 

จำนวนตรรกยะได0 

เขียน เข0าใจและใช0สมบัติ

เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลัง

เป̂นจำนวนเต็มบวกในการ

แก0ปiญหาคณิตศาสตรEได0 

๑. ทำงานเป̂นระเบียบ

เรียบร0อย  รอบคอบ  และ

มีความเช่ือม่ันในตนเอง 

๒. มีความกระตือรือร0น 

และมีสAวนรAวมกับกิจกรรม

ในช้ันเรียน 

สาระท่ี ๑ 

ค  ๑.๑    

 

 

๓. เข0าใจและประยุกตEใช0อัตราสAวน สัดสAวน และร0อย

ละ ในการแก0ปiญหาคณิตศาสตรEและปiญหาในชีวิตจริง 

 

บอกความสัมพันธEของ

อัตราสAวน  สัดสAวน 

และร0อยละได0 

 

 เขียน  ระบุ ยกตัวอยAาง 

อธิบายเก่ียวกับอัตราสAวน  

สัดสAวน  ร0อยละ ได0 

  นำอัตราสAวน  สัดสAวน 

และร0อยละแก0ปiญหา

คณิตศาสตรEได0 

 ๑. มีความกระตือรือร0น 

และมีสAวนรAวมกับกิจกรรม

ในช้ันเรียน        

๒. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

 

สาระท่ี ๑  

ค ๑.๓ 

 

๑. เข0าใจและใช0สมบัติของการเทAากันและสมบัติของ

จำนวน เพ่ือวิเคราะหEและแก0ปiญหาโดยใช0สมการเชิง

เส0นตัวแปรเดียว 

อธิบายสมบัติการ

เทAากันและสมบัติ

จำนวนวิเคราะหEและ

แก0ปiญหาสมการเชิง

เส0นตัวแปรเดียวได0 

นำสมบัติการเทAากันและ

สมบัติจำนวนวิเคราะหE

และแก0ปiญหาสมการเชิง

เส0นตัวแปรเดียวได0 

 

๑. มีความกระตือรือร0น 

และมีสAวนรAวมกับกิจกรรม

ในช้ันเรียน 

             



 ๖๐ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

 ๒. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

 ๒. เข0าใจและใช0ความรู0เก่ียวกับกราฟในการแก0ปiญหา

คณิตศาสตรEและปiญหาในชีวิตจริง 

๓. เข0าใจและใช0ความรู0เก่ียวกับความสัมพันธEเชิงเส0นใน

การแก0ปiญหาคณิตศาสตรEและปiญหาในชีวิตจริง 

๑. รู0จักใช0วิธีการท่ี

หลากหลายในการ

แก0ปiญหา   ใช0เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ  

และสรุปผลได0อยAาง

เหมาะสม  

ใช0ภาษาและสัญลักษณE

ทางคณิตศาสตรEในการ

ส่ือสาร   การส่ือ

ความหมาย   และการ

นำเสนอได0อยAางถูกต0อง

และชัดเจน    

 ๑. มีความกระตือรือร0น 

และมีสAวนรAวมกับกิจกรรม

ในช้ันเรียน 

             

๒. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

สาระท่ี ๒  

ค ๒.๒ 

 

๑. ใช0ความรู0ทางเรขาคณิตและเคร่ืองมือ เชAน  วงเวียน

และสันตรงรวมท้ังโปรแกรม The geometric’s  

sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพ่ือ

สร0างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู0เก่ียวกับการ

สร0างน้ีไปประยุกตEใช0ในการแก0ปiญหาในชีวิตจริง 

อธิบายสร0างรูป

เรขาคณิตโดยใช0วง

เวียนและสันตรง   การ

สร0างสAวนของเส0นตรง  

การแบAงคร่ึงสAวนของ

เส0นตรงท่ีกำหนดให0       

การสร0างมุมเทAากับมุม

ท่ีกำหนดให0  การแบAง

คร่ึงมุมท่ีกำหนดให0  

การสร0างเส0นต้ังฉากท่ี

แสดงวิธีสร0างรูปเรขาคณิต

โดยใช0วงเวียนและสันตรง   

การสร0างสAวนของเส0นตรง  

การแบAงคร่ึงสAวนของ

เส0นตรงท่ีกำหนดให0       

การสร0างมุมเทAากับมุมท่ี

กำหนดให0  การแบAงคร่ึง

มุมท่ีกำหนดให0  การสร0าง

เส0นต้ังฉากท่ีจุดหน่ึงบนส0น

ตรงท่ีกำหนดให0   

 ๑. มีความกระตือรือร0น 

และมีสAวนรAวมกับกิจกรรม

ในช้ันเรียน 

             

๒. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

 



 ๖๑ 

สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู2แกนกลาง/ท2องถ่ิน 

ความรู2 (K) ทักษะ / กระบวนการ(P) คุณลักษณะฯ(A) 

จุดหน่ึงบนส0นตรงท่ี

กำหนดให0   

 ๒. เข0าใจและใช0ความรู0ทางเรขาคณิตในการวิเคราะหE

หาความสัมพันธEระหวAางรูปเรขาคณิตสองมิติและรูป

เรขาคณิตสามมิติ 

อธิบายวิธีสร0างรูป

เรขาคณิตอยAางงAายโดย

ใช0การสร0างพ้ืนฐาน 

การสำรวจสมบัติทาง

เรขาคณิตได0 

แสดงวิธีสร0างรูปเรขาคณิต

อยAางงAายโดยใช0การสร0าง

พ้ืนฐาน การสำรวจสมบัติ

ทางเรขาคณิตได0 

 ๑. มีความกระตือรือร0น 

และมีสAวนรAวมกับกิจกรรม

ในช้ันเรียน     

๒. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

สาระท่ี ๓  

ค ๓.๑ 

 

๑. เข0าใจและใช0ความรู0ทางสถิติในการนำเสนอข0อมูล

และแปรความหมายข0อมูล รวมท้ังนำสถิติไปใช0ในชีวิต

จริงโดยใช0เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

อธิบาย  เข0าใจและใช0

ความรู0ทางสถิติในการ

นำเสนอข0อมูลและแปร

ความหมายข0อมูล 

รวมท้ังนำสถิติไปใช0ใน

ชีวิตจริงโดยใช0

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ได0 

เขียนแสดงวิธีการใช0

ความรู0ทางสถิติในการ

นำเสนอข0อมูลและแปร

ความหมายข0อมูล รวมท้ัง

นำสถิติไปใช0ในชีวิตจริง

โดยใช0เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมได0 

 ๑. มีความกระตือรือร0น 

และมีสAวนรAวมกับกิจกรรม

ในช้ันเรียน 

             

๒. มีความรับผิดชอบ/สAง

งานตรงเวลา 

 

 

 



 ๖๒ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

  



 ๖๓ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

รหัสวิชา ค๑๑๑๐๑              กลุAมสาระการเรียนรู0 คณิตศาสตรE 

ช้ัน ประถมศึกษาปZท่ี   ๑           เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง   

 

 ศึกษา ฝ�กทักษะการคิดคำนวณและฝ�กแก0ปiญหา จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ บอกและแสดง

จำนวนสิ่งตAาง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด  อAานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับท่ีหลัก คAา

ของเลขโดดในแตAละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจำนวนนับไมAเกิน ๑๐๐ และ ๐ 

โดยใช0เครื่องหมาย = ≠  >  < เรียงลำดับจำนวนตั้งแตA  ๓ ถึง ๕ จำนวน และหาคAาของตัวไมAทราบคAาใน

ประโยคสัญลักษณEแสดงการบวก  การลบ การแก0โจทยEปiญหาการบวก  การลบ  ของจำนวนนับไมAเกิน ๑๐๐ 

และ  ๐  ความยาวและน้ำหนัก  สร0างโจทยEปiญหาพร0อมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาการบวก  การ

ลบ  ของจำนวนนับไมAเกิน ๑๐๐ และ  ๐  ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ๑  

ทีละ ๑๐  รูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกใน แตAละชุดท่ีซ้ำมี  ๒ รูป 

 วัดและเปรียบเทียบความยาวเป^นเซนติเมตร เป^นเมตร น้ำหนักเป^นกิโลกรัมเป^นขีด และใช0หนAวยท่ี

ไมAใชAหนAวยมาตรฐาน จำแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก 

และกรวย ใช0ข0อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทยEปiญหา เม่ือกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนAวย 

 มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถนำความรู0ไปใช0ให0เกิดประโยชนEโดยใช0วิธีการของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตEใช0กับชีวิตประจำวันได0อยAางถูกต0องเหมาะสม   

รหัสตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู2 

รหัสตัวช้ีวัด    

  ค ๑.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 

  ค ๑.๒   ป.๑/๑   

  ค ๒.๑   ป.๑/๑ , ป.๑/๒   

  ค ๒.๒   ป.๑/๑ 

  ค ๓.๑   ป.๑/๑  

 รวมท้ังหมด   ๑๐ ตัวช้ีวัด  



 ๖๔ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

รหัสวิชา ค๑๒๑๐๑             กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรE 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๒           เวลา   ๒๐๐ ช่ัวโมง/ปZ 

 

 ศึกษา  ฝ�กทักษะการคิดคำนวณ  และฝ�กการแก0ปiญหาในสาระตAอไปน้ีจำนวนนับ ๑ ถึง ๑,๐๐๐  

การอAานและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขแทนจำนวน ชื่อหลักคAาของตัวเลขในแตAละหลัก   การเขียนในรูปการ

กระจาย  การเปรียบเทียบจำนวน การใช0เครื่องหมาย =   <  >   การเรียงลำดับจำนวน   การนับเพิ่มทีละ 

๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ การนับลดทีละ ๒ ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐  จำนวนคูA  จำนวนค่ี   การบวก  การ

ลบ  การคูณ  การหารและโจทย:ปdญหา   การบวกจำนวนท่ีมีผลบวก  ไมAเกิน ๑,๐๐๐ การลบจำนวนท่ีมีตัวต้ัง

ไมAเกิน ๑,๐๐๐  การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนไมAเกินสองหลัก การหารที่มีตัวตั้งไมAเกินสองหลักและ

ตัวหารหนึ่งหลัก โดยที่ผลหารมีหนึ่งหลักการบวก ลบ คูณ  หารระคน  โจทยEปiญหา  การสร0างโจทยEปiญหาการ

บวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การวัดความยาว   การวัดความยาว  ความสูง และระยะทางโดยใช0

เครื่องหมายวัดที่มีหนAวยมาตรฐานเป^นเมตรและเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวในหนAวยเดียวกัน  การ

แก0ปiญหา  การช่ัง   การช่ังโดยใช0เคร่ืองช่ังท่ีมีหนAวยมาตรฐานเป̂นกิโลกรัมและขีด  การเปรียบเทียบน้ำหนักใน

หนAวยเดียวกัน  การแก0ปiญหา   การตวง   การตวงโดยใช0เครื ่องตวงที ่ม ีหนAวยมาตรฐานเป^นลิตร                 

การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหนAวยเดียวกัน  การแก0ปiญหา   เงิน  การจำแนกชนิดของเงินเหรียญ

และธนบัตร  การบอกคAาของเงินเหรียญและธนบัตร  การเปรียบเทียบคAาของเงินและการแลกเงิน  การบอก

จำนวนเงิน  การแก0ปiญหา   เวลา การบอกเวลาเป^นชั่วโมงกับนาที (ชAวง ๕  นาที ) เดือน  อันดับที่ของเดือน  

และการอAานปฏิทิน  การแก0ปiญหา  รูปเรขาคณิตสองมิติและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต              

รูปสามเหล่ียม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  รูปเรขาคณิต

สองมิติกับสามมิติ  การเขียนรูปเรขาคณิตโดยใช0แบบของรูป  แบบรูปและความสัมพันธ:  แบบรูปของจำนวน

ที่เพิ่มขึ้นทีละ  ๕   ทีละ ๑๐  และ  ทีละ ๑๐๐  แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ ๒  ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐  

แบบรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธEกันในลักษณะของรูปรAางหรือขนาด หรือสี 

 เพื่อให0ผู0เรียนได0ศึกษาและจัดประสบการณEหรือสร0างสถานการณEที่ใกล0ตัวให0ผู0เรียนได0ศึกษาค0นคว0า  

โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก0ปiญหา 

การให0เหตุผล การสื ่อความหมายทางคณิตศาสตรE  และนำประสบการณEด0านความรู 0  ความคิด ทักษะ

กระบวนการที่ได0ไปใช0ในการเรียนรู0สิ่งตAาง ๆ และใช0ในชีวิตประจำวันอยAางสร0างสรรคE รวมทั้งเห็นคุณคAาและ

เจตคติที ่ด ีต AอคณิตศาสตรE  สามารถทำงานอยAางเป^นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ                  

มีวิจารณญาณและเช่ือม่ันในตนเอง สามารถนำความรู0ไปใช0ให0เกิดประโยชนEโดยใช0วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนำไปประยุกตEใช0กับชีวิตประจำวันได0อยAางถูกต0องเหมาะสม   

 

¹



 ๖๕ 

รหัสตัวช้ีวัด      

ค ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒    

ค ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒    

ค ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖    

ค ๒.๒  ป.๒/๑   

ค ๓.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒,  ป.๒/๓     

ค ๓.๒  ป.๒/๑  

ค ๔.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒   

ค ๖.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔,  ป.๒/๕, ป.๒/๖      

รวมท้ังหมด  ๒๓  ตัวช้ีวัด  



 ๖๖ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓  

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

รหัสวิชา ค๑๓๑๐๑             กลุAมสาระการเรียนรู0 คณิตศาสตรE 

ช้ัน ประถมศึกษาปZท่ี   ๓           เวลา ๒๐๐ ช่ัวโมง   

 

อAานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมAเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ 

๐ เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไมAเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ จากสถานการณEตAาง ๆ บอก อAานและ

เขียนเศษสAวนที่แสดงปริมาณสิ่งตAาง ๆ และแสดงสิ่งตAาง ๆ ตามเศษสAวนที่กำหนด เปรียบเทียบเศษสAวนที่ตัว

เศษเทAากัน โดยที่ตัวเศษน0อยกวAาหรือเทAากับตัวสAวน หาคAาของตัวไมAทราบคAาในประโยคสัญลักษณEแสดงการ

บวกและการลบของจำนวนนับไมAเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาคAาของตัวไมAทราบคAาในประโยคสัญลักษณEแสดง

การคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไมAเกิน ๔ หลักและจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก หาคAาของตัวไมA

ทราบคAาในประโยคสัญลักษณEแสดงการหารที่ตัวตั้งไมAเกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก และหาผลลัพธEการบวก ลบ 

คูณ หารระคนและแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทยEปiญหา ๒ ข้ันตอนของจำนวนนับไมAเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

     หาผลบวกและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาการบวกของเศษสAวนที่มีตัวสAวนเทAากันและผลบวกไมA

เกิน ๑ และหาผลลบพร0อมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาการลบของเศษสAวนที่มีตัวสAวนเทAากัน ระบุ

จำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทAา ๆ กัน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหา

เกี่ยวกับเงิน เวลาและระยะเวลา เลือกใช0เครื่องมือความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งตAาง ๆ 

เป^นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป^นเมตรและเป^นเซนติเมตร

เปรียบเทียบความยาวและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาเกี่ยวกับระหวAางเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตร

กับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณEตAาง ๆ เลือกใช0เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป̂น

กิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนักเป^นกิโลกรัมและเป^นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักและแสดงวิธี

หาคำตอบของโจทยEปiญหาเกี ่ยวกับน้ำหนักที ่มีหนAวยเป̂นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จาก

สถานการณEตAาง ๆ เลือกใช0เคร่ืองตวงท่ีเหมาะสม 

     วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป̂นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนและแสดงวิธีหาคำตอบของ

โจทยEปiญหาเก่ียวกับปริมาตรและความจุเป̂นลิตรและมิลลิเมตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและ

จำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช0ข0อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทยEปiญหา 

เขียนตารางทางเดียวจากข0อมูลท่ีเป̂นจำนวนนับและใช0ข0อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทยE

ปiญหา 

 

 

 

 



 ๖๗ 

รหัสตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู2 

รหัสตัวช้ีวัด    

ค ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐ ,  

ป.๓/๑๑ 

ค ๑.๒  ป.๓/๑  

ค ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐,  

ป.๓/๑๑,ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓    

ค ๒.๒  ป.๓/๑  

ค ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒     

 รวม  ๒๘  ตัวช้ีวัด 

 

  



 ๖๘ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑             กลุAมสาระการเรียนรู0  คณิตศาสตรE 

ช้ัน ประถมศึกษาปZท่ี   ๔          เวลา ๑๖๐ ช่ัวโมง   

 

        ศึกษา ฝ�กทักษะการอAานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน

นับที ่มากกวAา ๑๐๐,๐๐๐  พร0อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกวAา ๑๐๐,๐๐๐ จาก

สถานการณEตAาง ๆ บอก อAานและเขียนเศษสAวน จำนวนคละแสดงปริมาณสิ่งตAาง ๆ และแสดงสิ่งตAาง ๆ ตาม

เศษสAวน จำนวนคละที่กำหนด เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสAวนและจำนวนคละที่ตัวสAวนตัวหนึ่งเป^นพหูคูณ

ของอีกตัวหนึ่ง อAานและเขียนทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง แสดงปริมาณของสิ่งตAาง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด 

เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง และประมาณผลลัพธEของการบวก การลบการคูณ การ

หาร จากสถานการณEตAาง ๆ อยAางสมเหตุสมผล หาคAาของตัวไมAทราบคAาในประโยคสัญลักษณE แสดงการบวก 

การลบของจำนวนนับที่มากกวAา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวน ที่มีผลคูณ

ไมAเกิน ๖ หลัก และแสดงการหารที่ตัวตั้งไมAเกิน ๖ หลัก ตัวหารไมAเกิน ๒ หลัก หาผลลัพธEการบวก ลบ คูณ 

หารระคนของจำนวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกวAา 

๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สร0างโจทยEปiญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับ และ ๐ พร0อมทั้งหาคำตอบ หาคำตอบและ

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาการบวก การลบของเศษสAวนและจำนวนคละที่ตัวสAวนตัวหนึ่งเป^นพหูคูณ

ของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาการ

บวก การลบ ๒ ข้ันตอนของทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง 

      แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร0างมุมโดยใช0โพรแทรกเตอรE  แสดงวิธี

หาคำตอบของโจทยEปiญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม บอก

ชื่อมุม สAวนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณEแสดงมุม สร0างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของ

ด0าน และใช0ข0อมูลจากแผนภูมิแทAง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทยEปiญหา   

     มีวิจารณญาณและเช่ือม่ันในตนเอง  สามารถนำความรู0ไปใช0ให0เกิดประโยชนEโดยใช0วิธีการของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตEใช0กับชีวิตประจำวันได0อยAางถูกต0องเหมาะสม   

รหัสตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู2 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

  ค ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙, ป.๔/๑๐, ป.

๔/๑๑, ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖             

  ค ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓    ค ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒    ค ๓.๑  ป.๔/๑       

 รวม  ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 



 ๖๙ 

ชั้นประถมศึกษาปBที่ ๕ 
คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

รหัสวิชา ค๑๕๑๐๑            กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรE 

ช้ัน ประถมศึกษาปZท่ี  ๖           เวลา ๑๖๐ ช่ัวโมง 

 

อธิบายและยกตัวอยAางเศษสAวนที่มีตัวสAวนเป^นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูป

ทศนิยม จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร0างรูปสี่เหลี่ยมชนิดตAาง ๆ เมื่อกำหนดความยาว

ของด0านและขนาดของมุมหรือเม่ือกำหนดความยาวของเส0นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม 

เขียนเศษสAวนที่มีตัวสAวนเป^นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา

คำตอบของโจทยEปiญหาโดยใช0บัญญัติไตรยางศE หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษสAวนและจำนวนคละ 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษสAวน ๒ ขั้นตอน หาผลคูณของ

ทศนิยม ที่ผลคูณเป^นทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง หาผลหารที่ตัวตั ้งเป^นจำนวนนับหรือทศนิยมไมAเกิน ๓ 

ตำแหนAง และตัวหารเป̂นจำนวนนับ ผลหารเป̂นทศนิยมไมAเกิน ๓ ตำแหนAง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหา

การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาร0อยละไมAเกิน ๒ 

ข้ันตอน 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาเก่ียวกับความยาว น้ำหนัก ท่ีมีการเปล่ียนหนAวยและเขียนในรูป

ทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะ

ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด0านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนม

เปZยกปูน สร0างเส0นตรงหรือสAวนของเส0นตรงให0ขนานกับเส0นตรงหรือสAวนของเส0นตรงท่ีกำหนดให0  

ใช0ข0อมูลจากกราฟเส0นในการหาคำตอบของโจทยEปiญหา และเขียนแผนภูมิแทAงจากข0อมูลที่เป̂น

จำนวนนับ 

        ๑. มีความกระตือรือร0นและมีสAวนรAวมในกิจกรรมในช้ันรู0เรียน 

        ๒. มีความรับผิดชอบ/สAงงานตรงเวลา 

 

รหัสตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู2 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

ค ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ , ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙     

ค ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   

ค ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  

ค ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒     

รวมท้ังหมด............ ๑๙  .............ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู0  

 



 ๗๐ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ค ๑๖๑๐๑            กลุAมสาระการเรียนรู0 คณิตศาสตรE 

ช้ัน ประถมศึกษาปZท่ี  ๖           เวลา ๑๖๐ ช่ัวโมง 

 

 เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษสAวนและจำนวนคละจากสถานการณEตAาง ๆ จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดย

พิจารณาจากสมบัติของรูปบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตAาง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี

ประกอบจากรูปคล่ีและระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 เขียนอัตราสAวนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณจากข0อความหรือสถานการณE โดยท่ี

ปริมาณแตAละปริมาณเป^นจำนวนนับ หาอัตราสAวนที่เทAากับอัตราสAวนที่กำหนดให0 หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ

จำนวนนับไมAเกิน ๓ จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาโดยใช0ความรู0เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หา

ผลลัพธEของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสAวนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหา

เศษสAวนและจำนวนคละ ๒ – ๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป^นทศนิยมไมAเกิน ๓ 

ตำแหนAง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหา

คำตอบของโจทยEปiญหาอัตราสAวน ปiญหาร0อยละ ๒ – ๓ ข้ันตอน แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปiญหาเก่ียวกับ

แบบรูป  

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด0วยทรงสี่เหลี่ยม

มุมฉาก และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยEปiญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความ

ยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม สร0างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด0านและขนาดของมุม  ใช0ข0อมูล

จากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทยEปiญหา 

๑. มีความกระตือรือร0นและมีสAวนรAวมในกิจกรรมในช้ันรู0เรียน 

๒. มีความรับผิดชอบ/สAงงานตรงเวลา 

รหัสตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู2 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  

ค ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐, ป.๖/๑๑   

ค ๑.๒ ป.๖/๑    

ค ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  

ค ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔    

ค ๓.๑ ป.๖/๑   

 รวม ๒๐ ตัวช้ีวัด 

 



 ๗๑ 

 

 

 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กำหนดเกณฑEสำหรับการจบการศึกษา ดังน้ี 

เกณฑ:การจบระดับประถมศึกษา 

๑.  ผู0เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน  ๕,๐๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  ๗๒๐ ชั่วโมง    

และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผAานทุกรายวิชา 

๒.  ผู0เรียนต0องมีผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียน ระดับ  “ผAาน” ข้ึนไป 

๓.  ผู0เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคE ระดับ “ผAาน”  ข้ึนไป 

 ๔.  ผู0เรียนต0องเข0ารAวมกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนและได0รับการตัดสินผลการเรียน  “ผAาน”  ทุกกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0เป̂นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูAการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  เป^นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู0 สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคEของผู0เรียน 

เป̂นเป̀าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ในการพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณสมบัติตามเป`าหมายหลักสูตร  ผู0สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู0 

จัดการเรียนรู0โดยชAวยให0ผู0เรียนเรียนรู0ผAานสาระท่ีกำหนดไว0ในหลักสูตร ๘ กลุAมสาระการเรียนรู0  รวมท้ังปลูกฝiง

เสริมสร0างคุณลักษณะอันพึงประสงคE พัฒนาทักษะตAาง ๆ อันเป̂นสมรรถนะสำคัญให0ผู0เรียนบรรลุตามเป̀าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0เพื่อให0ผู 0เรียนมีความรู0ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู0 สมรรถนะสำคัญ       

และคุณลักษณะอันพึงประสงคEตามที่กำหนดไว0ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวAา 

ผู0เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เช่ือวAาทุกคนมีความสามารถเรียนรู0และพัฒนาตนเองได0  ยึดประโยชนEท่ีเกิดกับผู0เรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู0ต0องสAงเสริมให0ผู0เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึง

ความแตกตAางระหวAางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน0นให0ความสำคัญท้ังความรู0 และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0ที ่เน0นผู0เรียนเป^นสำคัญ ผู0เรียนจะต0องอาศัยกระบวนการเรียนรู0ที ่หลากหลาย         

เป^นเครื ่องมือที ่จะนำพาตนเองไปสู Aเป`าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 0ที ่จำเป^นสำหรับผู 0เรียน          

อาทิ กระบวนการเรียนรู0แบบบูรณาการ กระบวนการสร0างความรู0 กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณEและแก0ปiญหา กระบวนการเรียนรู0จากประสบการณEจริง กระบวนการปฏิบัติ   

ลงม ือทำจร ิง  กระบวนการจ ัดการ กระบวนการว ิจ ัย กระบวนการเร ียนร ู 0การเร ียนร ู 0ของตนเอง 

กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหลAานี้เป^นแนวทางในการจัดการเรียนรู0ที่ผู0เรียนควรได0รับการฝ�กฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชAวยให0ผู0เรียนเกิดการเรียนรู0ได0ดี  บรรลุเป`าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู0สอน จึงจำเป^นต0องศึกษาทำ

เกณฑ&การจบการศึกษา 
 



 ๗๒ 

ความเข0าใจในกระบวนการเรียนรู0ตAาง ๆ เพื่อให0สามารถเลือกใช0ในการจัดกระบวนการเรียนรู0ได0อยAางมี

ประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู2 

 ผู0สอนต0องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให0เข0าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู0  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ

ผู0เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคE  และสาระการเรียนรู0ที่เหมาะสมกับผู0เรียน  แล0วจึงพิจารณาออกแบบการ

จัดการเรียนรู0โดยเลือกใช0วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลAงเรียนรู0 การวัดและประเมินผล เพื่อให0ผู0เรียน

ได0พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป̀าหมายท่ีกำหนด   

๔. บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 

 การจัดการเรียนรู0เพื่อให0ผู 0เรียนมีคุณภาพตามเป`าหมายของหลักสูตร ทั้งผู0สอนและผู0เรียนควรมี

บทบาท ดังน้ี 

 ๔.๑ บทบาทของผู0สอน 

๑)  ศึกษาวิเคราะหEผู0เรียนเป̂นรายบุคคล  แล0วนำข0อมูลมาใช0ในการวางแผนการจัดการเรียนรู0 

ท่ีท0าทายความสามารถของผู0เรียน 

  ๒)  กำหนดเป`าหมายที่ต0องการให0เกิดขึ้นกับผู0เรียน ด0านความรู0และทักษะกระบวนการ        

ท่ีเป̂นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธE รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงคE  

  ๓)  ออกแบบการเรียนรู0และจัดการเรียนรู0ที ่ตอบสนองความแตกตAางระหวAางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู0เรียนไปสูAเป̀าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตAอการเรียนรู0  และดูแลชAวยเหลือผู0เรียนให0เกิดการเรียนรู0  

๕)  จัดเตรียมและเลือกใช0สื่อให0เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปiญญาท0องถิ่น เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกตEใช0ในการจัดการเรียนการสอน 

๖) ประเมินความก0าวหน0าของผู0เรียนด0วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาและระดับพัฒนาการของผู0เรียน  

๗) วิเคราะหEผลการประเมินมาใช0ในการซAอมเสริมและพัฒนาผู0เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 

  ๔.๒  บทบาทของผู0เรียน 

๑)  กำหนดเป̀าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู0ของตนเอง 

๒)  เสาะแสวงหาความรู0 เข0าถึงแหลAงการเรียนรู0  วิเคราะหE สังเคราะหEข0อความรู0 ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก0ปiญหาด0วยวิธีการตAาง ๆ   

๓) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงท่ีได0เรียนรู0ด0วยตนเอง และนำความรู0ไปประยุกตEใช0ในสถานการณEตAาง ๆ  

 ๔)  มีปฏิสัมพันธE ทำงาน ทำกิจกรรมรAวมกับกลุAมและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู0ของตนเองอยAางตAอเน่ือง 

 

 



 ๗๓ 

ส่ือการเรียนรู2 

สื่อการเรียนรู0เป^นเครื่องมือสAงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู0 ให0ผู0เรียนเข0าถึงความรู0 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได0อยAางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู0มี

หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพE สื่อเทคโนโลยี และเครือขAาย การเรียนรู0ตAาง ๆ ที่มีในท0องถ่ิน 

การเลือกใช0ส่ือควรเลือกให0มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู0ท่ีหลากหลายของผู0เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู0 ผู0เรียนและผู0สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช0อยAาง

มีคุณภาพจากสื่อตAาง ๆ ที่มีอยูAรอบตัวเพื่อนำมาใช0ประกอบในการจัดการเรียนรู0ที่สามารถสAงเสริมและสื่อสาร

ให0ผู0เรียนเกิดการเรียนรู0 โดยสถานศึกษาควรจัดให0มีอยAางพอเพียง เพื่อพัฒนาให0ผู0เรียน เกิดการเรียนรู0อยAาง

แท0จริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนAวยงานที่เกี่ยวข0องและผู0มีหน0าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร

ดำเนินการดังน้ี   

๑. จัดให0มีแหลAงการเรียนรู0 ศูนยEสื่อการเรียนรู0 ระบบสารสนเทศการเรียนรู0 และเครือขAายการเรียนรู0ที่มี

ประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค0นคว0าและการแลกเปล่ียนประสบการณEการเรียนรู0 

ระหวAางสถานศึกษา ท0องถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู0สำหรับการศึกษาค0นคว0าของผู0เรียน เสริมความรู0ให0ผู0สอน รวมทั้งจัดหา

ส่ิงท่ีมีอยูAในท0องถ่ินมาประยุกตEใช0เป̂นส่ือการเรียนรู0 

๓. เลือกและใช0สื่อการเรียนรู0ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล0อง กับวิธีการ

เรียนรู0 ธรรมชาติของสาระการเรียนรู0 และความแตกตAางระหวAางบุคคลของผู0เรียน 

๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู0ท่ีเลือกใช0อยAางเป̂นระบบ   

๕. ศึกษาค0นคว0า วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู0ให0สอดคล0องกับกระบวนการเรียนรู0ของผู0เรียน 

๖. จัดให 0ม ีการกำกับ ต ิดตาม ประเม ินค ุณภาพและประสิทธ ิภาพเก ี ่ยวก ับส ื ่อและการใช 0 ส่ือ 

การเรียนรู0เป̂นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 

 ในการจัดทำ การเลือกใช0 และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู0ที่ใช0ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง

หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู0 เชAน ความสอดคล0องกับหลักสูตร วัตถุประสงคEการเรียนรู0 การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู0  การจัดประสบการณEให0ผู0เรียน เนื้อหามีความถูกต0องและทันสมัย ไมAกระทบความมั่นคง

ของชาติ ไมAขัดตAอศีลธรรม มีการใช0ภาษาท่ีถูกต0อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข0าใจงAาย และนAาสนใจ   

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู2 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู0ของผู0เรียนต0องอยูAบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน

เพื่อพัฒนาผู0เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู0ของผู0เรียน ให0ประสบผลสำเร็จ

นั้น  ผู0เรียนจะต0องได0รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให0บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู0 สะท0อน

สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคEของผู0เรียนซึ่งเป^นเป`าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู0ในทุกระดับไมAวAาจะเป^นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ      

การวัดและประเมินผลการเรียนรู0 เป^นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู0เรียนโดยใช0ผลการประเมินเป^นข0อมูลและ



 ๗๔ 

สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก0าวหน0า และความสำเร็จทางการเรียนของผู0เรียน  ตลอดจนข0อมูลที่เป̂น

ประโยชนEตAอการสAงเสริมให0ผู0เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู0อยAางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู0 แบAงออกเป^น ๔ ระดับ ได0แกA ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป̂นการวัดและประเมินผลที่อยูAในกระบวนการจัดการเรียนรู0  ผู0สอน

ดำเนินการเป^นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช0เทคนิคการประเมินอยAางหลากหลาย        

เชAน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ0าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ ้นงาน/ ภาระงาน           

แฟ`มสะสมงาน การใช0แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู0สอนเป^นผู0ประเมินเองหรือเปgดโอกาสให0ผู0เรียนประเมินตนเอง 

เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู0ปกครองรAวมประเมิน ในกรณีท่ีไมAผAานตัวช้ีวัดให0มีการสอนซAอมเสริม  

      การประเมินระดับชั้นเรียนเป^นการตรวจสอบวAา ผู0เรียนมีพัฒนาการความก0าวหน0าในการเรียนรู0 

อันเป^นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมA และมากน0อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต0องได0รับการพัฒนา

ปรับปรุงและสAงเสริมในด0านใด นอกจากนี้ยังเป^นข0อมูลให0ผู0สอนใช0ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด0วย      

ท้ังน้ีโดยสอดคล0องกับมาตรฐานการเรียนรู0และตัวช้ีวัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป̂นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน

ของผู0เรียนเป^นรายปZ/รายภาค ผลการประเมินการอAาน  คิดวิเคราะหEและเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงคE 

และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให0ได0ข0อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วAาสAงผลตAอ

การเรียนรู0ของผู0เรียนตามเป`าหมายหรือไมA ผู0เรียนมีจุดพัฒนาในด0านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของ

ผู0เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑEระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป^นข0อมูลและ

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

รายงานผลการจัดการศึกษาตAอคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู0ปกครองและชุมชน   

 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที ่การศึกษา เป^นการประเมินคุณภาพผู0เรียนในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู0ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช0เป̂นข0อมูลพ้ืนฐานในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมิน

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู0เรียนด0วยข0อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด0วย

ความรAวมมือกับหนAวยงานต0นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได0จากการตรวจสอบทบทวนข0อมูล

จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป̂นการประเมินคุณภาพผู0เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู0ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต0องจัดให0ผู0เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๓

ชั ้นประถมศึกษาปZที ่ ๖ เข0ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช0เป^นข0อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ

การศึกษาในระดับตAาง ๆ เพื่อนำไปใช0ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป^นข0อมูล

สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 



 ๗๕ 

 ข0อมูลการประเมินในระดับตAาง ๆ ข0างต0น เป^นประโยชนEตAอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน

พัฒนาคุณภาพผู0เรียน ถือเป̂นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต0องจัดระบบดูแลชAวยเหลือ ปรับปรุง

แก0ไข สAงเสริมสนับสนุนเพื่อให0ผู0เรียนได0พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตAางระหวAางบุคคลท่ี

จำแนกตามสภาพปiญหาและความต0องการ ได0แกA กลุAมผู0เรียนทั่วไป กลุAมผู0เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุAม

ผู0เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุAมผู0เรียนที่มีปiญหาด0านวินัยและพฤติกรรม กลุAมผู0เรียนที่ปฏิเสธ

โรงเรียน กลุAมผู0เรียนที่มีปiญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุAมพิการทางรAางกายและสติปiญญา เป^นต0น ข0อมูล

จากการประเมินจึงเป^นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการชAวยเหลือผู0เรียนได0ทันทAวงที ปgดโอกาสให0

ผู0เรียนได0รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผู0รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต0องจัดทำระเบียบวAาด0วยการวัดและประเมินผลการ

เรียนของสถานศึกษาให0สอดคล0องและเป^นไปตามหลักเกณฑEและแนวปฏิบัติที่เป^นข0อกำหนดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให0บุคลากรท่ีเก่ียวข0องทุกฝkายถือปฏิบัติรAวมกัน  

 

เกณฑ:การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให2ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ Aมสาระการเรียนรู 0 การอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงคE และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนนั้น ผู0สอนต0องคำนึงถึงการพัฒนาผู0เรียนแตAละคนเป̂น

หลัก และต0องเก็บข0อมูลของผู0เรียนทุกด0านอยAางสม่ำเสมอและตAอเนื่องในแตAละภาคเรียน รวมทั้งสอนซAอมเสริม

ผู0เรียนให0พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

 ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผู0เรียนต0องมีเวลาเรียนไมAน0อยกวAาร0อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

 (๒) ผู0เรียนต0องได0รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผAานตามเกณฑEท่ีสถานศึกษากำหนด 

 (๓) ผู0เรียนต0องได0รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 (๔) ผู0เรียนต0องได0รับการประเมิน และมีผลการประเมินผAานตามเกณฑEท่ีสถานศึกษากำหนด 

ในการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคE และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ0าผู0เรียนมีข0อบกพรAองเพียงเล็กน0อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวAา

สามารถพัฒนาและสอนซAอมเสริมได0 ให0อยูAในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผAอนผันให0เลื่อนชั้นได0 แตAหากผู0เรียน

ไมAผAานรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน0มวAาจะเป^นปiญหาตAอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาให0เรียนซ้ำชั้นได0 ทั้งนี้ให0คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู0ความสามารถของผู0เรียนเป̂น

สำคัญ 

 

 

 



 ๗๖ 

๑.๒  การให2ระดับผลการเรียน 

  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให0ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให0ระดับ

ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู 0เรียน  เป^นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร0อยละ              

และระบบท่ีใช0คำสำคัญสะท0อนมาตรฐาน  

การประเมินการอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคEนั้น ให0ระดับผลการ

ประเมินเป̂น ดีเย่ียม  ดี  และผAาน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน จะต0องพิจารณาทั้งเวลาการเข0ารAวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู0เรียน ตามเกณฑEที่สถานศึกษากำหนด และให0ผลการเข0ารAวมกิจกรรมเป^นผAาน     

และไมAผAาน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป̂นการส่ือสารให0ผู0ปกครองและผู0เรียนทราบความก0าวหน0าในการเรียนรู0

ของผู0เรียน ซึ่งสถานศึกษาต0องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให0ผู0ปกครองทราบเป^นระยะ ๆ 

หรืออยAางน0อยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป̂นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู0เรียนท่ีสะท0อน

มาตรฐานการเรียนรู0กลุAมสาระการเรียนรู0 

         ๒.  เกณฑ:การจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑEกลางสำหรับการจบการศึกษาเป^น ๑ ระดับ      

คือ ระดับประถมศึกษา  

 ๒.๑   เกณฑ:การจบระดับประถมศึกษา 

  (๑) ผู0เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร0างเวลาเรียนที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  

 (๒) ผู0เรียนต0องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผAานเกณฑEการประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 (๓) ผู0เรียนมีผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียนในระดับผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 (๔) ผู 0เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคEในระดับผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 (๕) ผู 0เรียนเข0ารAวมกิจกรรมพัฒนาผู 0เรียนและมีผลการประเมินผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุAมเป`าหมายเฉพาะ เชAน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู0มี

ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือกการศึกษาสำหรับผู0ด0อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย                 ให0

คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู0ที่เกี่ยวข0อง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู0

ตามหลักเกณฑEในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู0ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับกลุAมเป̀าหมายเฉพาะ 



 ๗๗ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป^นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข0อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข0อง

กับพัฒนาการของผู0เรียนในด0านตAาง ๆ แบAงออกเป̂น ๒ ประเภท ดังน้ี  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป^นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผู0เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคE

ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน สถานศึกษาจะต0องบันทึกข0อมูลและออกเอกสารน้ี

ให0ผู0เรียนเป̂นรายบุคคล เม่ือผู0เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖)  

  ๑.๒ แบบรายงานผู2สำเร็จการศึกษา เป^นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือ

และข0อมูลของผู0จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖)  

 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด  

เป̂นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู0 และข0อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ

ผู0เรียน เชAน  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง

ผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน ๆ  ตามวัตถุประสงคEของการนำเอกสารไปใช0 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู0เรียนในกรณีตAาง ๆ ได0แกA การย0ายสถานศึกษา การ

เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย0ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข0ารับการศึกษาตAอ การศึกษาจาก

ตAางประเทศและขอเข0าศึกษาตAอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู0 ทักษะ ประสบการณEจาก

แหลAงการเรียนรู0อื่น ๆ เชAน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝ�กอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา

โดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในชAวงกAอนเปgดภาคเรียนแรก หรือต0นภาคเรียนแรก          

ท่ีสถานศึกษารับผู0ขอเทียบโอนเป^นผู0เรียน ทั้งน้ี ผู0เรียนที่ได0รับการเทียบโอนผลการเรียนต0องศึกษาตAอเนื่องใน

สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยAางน0อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู0เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด

รายวิชา/จำนวนหนAวยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได2  ดังน้ี 

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีให0ข0อมูลแสดงความรู0 ความสามารถของผู0เรียน 

๒. พิจารณาจากความรู0 ความสามารถของผู0เรียนโดยการทดสอบด0วยวิธีการตAาง ๆ ทั้งภาคความรู0และ

ภาคปฏิบัติ   

๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให0เป̂นไปตาม 

ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



 ๗๘ 

การบริหารจัดการหลักสูตร  

        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให0ท0องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร

นั้น หนAวยงานตAาง ๆ ที่เกี ่ยวข0องในแตAละระดับ ตั้งแตAระดับชาติ ระดับท0องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา            

มีบทบาทหน0าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สAงเสริม การใช0และพัฒนาหลักสูตรให0เป^นไป

อยAางมีประสิทธิภาพ เพื่อให0การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสAงผลให0การพัฒนาคุณภาพผู0เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู0ท่ี

กำหนดไว0ในระดับชาติ 

         ระดับท0องถิ่น ได0แกA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนAวยงานต0นสังกัดอื่น ๆ เป̂นหนAวยงานที่มีบทบาท

ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป̂นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่กำหนดในระดับชาติให0สอดคล0องกับสภาพและความต0องการของท0องถิ่น เพื่อนำไปสูAการจัดทำหลักสูตรของ

สถานศึกษา สAงเสริมการใช0และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให0ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ 

คือ  กำหนดเป̀าหมายและจุดเน0นการพัฒนาคุณภาพผู0เรียน  ในระดับท0องถ่ินโดยพิจารณาให0สอดคล0องกับส่ิงท่ี

เป^นความต0องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู0ท0องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท0องถ่ิน  

รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช0หลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สAงเสริม ติดตาม

ผล ประเมินผล วิเคราะหE และรายงานผลคุณภาพของผู0เรียน  

สถานศึกษามีหน0าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช0หลักสูตร  

การเพิ่มพูนคุณภาพการใช0หลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบ

การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต0องพิจารณาให0สอดคล0อง กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนAวยงาน สังกัดอื่น ๆ ในระดับท0องถิ่นได0

จัดทำเพ่ิมเติม รวมท้ัง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในสAวนท่ีเก่ียวกับสภาพปiญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปiญญา

ท0องถ่ิน และความต0องการของผู0เรียน  โดยทุกภาคสAวนเข0ามามีสAวนรAวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 


