
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
 
ท าไมต้องเรยีนคณิตศาสตร ์
 
         
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑ เนื่องจากคณิตศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อ่ืน ๆ 
อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพั
ฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
การศึกษาคณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิ
วัตน์  
         ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงการส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นส าคัญ 
นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ 
การใช้เทคโนโลยี การส่ือสารและการร่วมมือ 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 
สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ท้ังนี้ 
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ี ประสบความส าเร็จนั้น  
จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อมท่ี 
จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 



ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรูให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
เรยีนรูอ้ะไรในคณิตศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น ๓ สาระ ได้แก่ 
จ านวนและพีชคณิต   การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น   

จ านวนและพชีคณิต 
เรียนรู้เก่ียวกับระบบจ านวนจริงสมบัติเก่ียวกับจ านวนจริงอัตราส่วน 
ร้อยละการประมาณค่า การแก้ปัญหาเก่ียวกับจ านวน 
การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ 
นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ 
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  ล าดับและอนุกรม 
การน าความรู้เก่ียวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 การวัดและเรขาคณิตเรียนรู้เก่ียวกับ  ความยาว ระยะทาง น้าหนัก 
พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ 
การคาดคะเนเก่ียวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
รูปเรขาคณิตและสมบัติของ     
รูปเรขาคณิตการนึกภาพแบบจ าลองทางเรขาคณิต 
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเล่ือนขนาน 
การสะท้อน การหมุน และการน าความรู้เก่ียวกับ 
การวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   

สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เก่ียวกับ  การต้ังค าถามทางสถิติ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล กรค านวณค่าสถิติ 
การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
การใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่า
ง ๆ และ ช่วยในการตัดสินใจ  

 
สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้
 
สาระที ่๑ จ านวนและพชีคณิต 

 



มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน 
ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน     
                      ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนนิการ สมบัติของการด าเนินการ 
และน าไปใช้  
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้  
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ 
อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้  
สาระที ่๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด 
วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และน าไปใช้ มาตรฐาน ค ๒.๒ 
เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต   
                      และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้  
สาระที ่๓ สถิติและความน่าจะเป็น  
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ 
และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

 

 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
 

                                
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าความรู้ไ
ปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและ 
กระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ในท่ีนี้ 

เน้นท่ีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น 
และต้องการพัฒนา ให้เกิด 

ขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถต่อไปนี้  
1. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา 
คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา 

 



และเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้อง 
             ๒.  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
เป็นความสามารถในการใช้รูป 
ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในก ารส่ือสาร ส่ือความหมาย 
สรุปผล และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
             ๓.  การเช่ือมโยง 
เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรี
ยนรู้คณิตศาสตร์เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อ่ืน ๆ และน าไปใช้ในชีวิตจริง 
          ๔. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล 
รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้งเพื่อน าไปสู่การสรุป 
โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 
           ๕. การคิดสรา้งสรรค์ 
เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม 
หรือสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
คุณภาพผู้เรยีน 
 
จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 
            อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐ มีความรู้สึกเชิงจ านวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร 
และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
             มีความรู้สึกเชิงจ านวนเก่ียวกับเศษส่วนท่ีไม่เกิน ๑ 
มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนท่ีตัวส่วน เท่ากัน 
และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
              คาดคะเนและวัดความยาว น้าหนัก ปริมาตร ความจุ 
เลือกใช้เคร่ืองมือและหน่วยท่ีเหมาะสม บอกเวลา บอกจ านวนเงิน 
และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 



              จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม วงรี 
ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอกและกรวย 
เขียนรูปหลายเหล่ียม วงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูป 
ระบุรูปเรขาคณิตท่ีมี แกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร 
และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
              อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียว 
และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 
จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
             อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ เศษส่วน 
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง อัตราส่วน และ ร้อยละ มีความรู้สึกเชิงจ านวน 
มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมาณผลลัพธ์ และน าไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
              อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต 
หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปเรขาคณิต สร้างรูปสามเหล่ียม 
รูปสี่เหล่ียมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 
และน าไปใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
              น าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง 
แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง และ 
กราฟเส้นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ  
 
จบช้ันมัธยมศกึษาปีที ่๓  
             มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจ านวนจริง 
ความสัมพันธ์ของจ านวนจริง 
สมบัติของจ านวนจริงและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจ
ริง  
           มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
           
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
           มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  



            มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับคู่อันดับ 
กราฟของความสัมพันธ์ และฟังก์ชันก าลังสอง 
และใช้ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
             มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปเรขาคณิตและใช้เคร่ืองมือ เช่น 
วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจน 
น าความรู้เก่ียวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
             
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสมมิติแ
ละใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสอ
งมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ  
             มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม 
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ        ทรงกลม 
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
              มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมบัติของเส้นขนาน 
รูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการ รูปสามเหล่ียมคล้าย 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
              
มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการแปลงทางเรขาคณิตและน าความรู้ความเข้
าใจนี้ไปใช้ในการ แก้ปัญหาในชีวิตจริง  
             
มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองอัตราส่วนตรีโกณมิติและน าความรู้ความเข้าใ
จนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
             
มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมและน าความรู้ความเ
ข้าใจนี้ไปใช้ในการ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
             มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และแปลความหมายข้อมูล ท่ีเก่ียวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ 
ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง และใช้ความรู้ 
ความเข้าใจนี้ รวมท้ังนาสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
             มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความน่าจะเป็นและใช้ความรู้ 
ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 



จบช้ันมัธยมศกึษาปีที ่๖ 
              เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
ในการส่ือสารและสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์  
              เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปล่ียน 
และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา และ         
น าความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นไปใช้  
              น าความรู้เก่ียวกับเลขยกก าลัง ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม 
ไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมท้ังปัญหา เก่ียวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน  
              เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชีวั้ดและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

สาระที ่๑ จ านวนและพชีคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน 
ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ 
สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกจ านวนของส่ิงต่าง ๆ 

แสดงส่ิง   
    ต่าง ๆ 
ตามจ านวนท่ีก าหนด อ่าน 

จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ 
๐  
- การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐  

 



    และเขียน 
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข 
    ไทยแสดงจ านวน นับไม่เกิน 
๑๐๐  
    และ ๐  
๒. 
เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 
๑๐๐  
    และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย 
=  > <  
๓. 
เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 
๑๐๐   
    และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ 
จ านวน 

– 
การอ่านและการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  
แสดงจ านวน 
 - การแสดงจ านวนนับไม่เกิน 
๒๐ 
ในรูปความสัมพันธ์ของจ านว
นแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 
(part – whole 
relationship) 
 - การบอกอันดับท่ี 
 - หลัก 
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
และการเขียนตัวเลขแสดงจ า
นวนในรูปกระจาย 
 - 
การเปรียบเทียบจ านวนและ
การใช้   
   เครื่องหมาย =  > < 
 - การเรียงล าดับจ านวน 

๔. 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในปร
ะโยค  
    สัญลักษณ์ 
แสดงการบวกและ   
    
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการ 
ลบ  
    ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐  
๕. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา  

การบวก การลบ จ านวนนับ 
๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐ 
 - ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบ 
และความสัมพันธ์ของการบว
กและการลบ 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
โจทย์ปัญหาการลบ 
และการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมท้ังหาค าตอบ 



    การบวก 
และโจทย์ปัญหาการลบ   
    ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐ 

ป.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๒(ต่
อ) 

 

๑. บอกจ านวนของส่ิงต่าง ๆ 
ตามจ านวนท่ี 
    ก าหนด 
อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาร
บิก  
    ตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่  
    เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
๒. 
เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐และ 
    ๐ โดยใช้เคร่ืองหมาย =  > 
< 
๓. 
เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ  
    ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ 
จ านวนจากสถานการณ์ 
    ต่าง ๆ  

จ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ 
๐ 
- การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ 
๑๐ และทีละ ๑๐๐ 
- 
การอ่านและการเขียนตัวเลขฮิ
นดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวน 
- จ านวนคู่ จ านวนค่ี 
- หลัก 
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
และการเขียนตัวเลขแสดงจ าน
วนในรูปกระจาย 
 - 
การเปรียบเทียบและเรียงล าดั
บจ านวน 

๔. 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในปร
ะโยค  
    สัญลักษณ์ 
แสดงการบวกและ  
    ประโยคสัญลักษณ์แสดง 
การลบ 
    ของจ านวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐และ ๐  

การบวก การลบ การคูณ 
การหารจ านวนนับ ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ 
 - การบวกและการลบ 
 - ความหมายของการคูณ   
   ความหมายของการหาร 
การหาผลคูณ 
การหาผลหารและเศษ 
และความสัมพันธ์ของการคูณ 
และการหาร 
 - การบวก ลบ คูณ หารระคน 



๕. 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในปร
ะโยค  
    สัญลักษณ์ 
แสดงการคูณของจ านวน   
    ๑ หลักกับจ านวนไม่ เกิน ๒ 
หลัก 
๖. 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในปร
ะโยค 
    สัญลักษณ์ 
แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่ 
    เกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 
โดยท่ีผล 
    หารมี ๑ 
หลักท้ังหารลงตัวและ หาร 
    ไม่ลงตัว  
๗. หาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หาร 
    ระคนของ จ านวนนับ 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐  
    และ ๐  
๘. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา  
    ๒ 
ข้ันตอนของจ านวนนับไม่เกิน  
    ๑,๐๐๐ และ ๐ 

 - 
การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้
างโจทย์ปัญหา  
    พร้อมท้ังหาค าตอบ 

ป.๓ 
 
 
 
 
 

๑. อ่านและเขียน 
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวนนั
บไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๒. 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับ

จ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐ 

 - การอ่าน 
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 



 
 

จ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ 

ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแส
ดงจ านวน 

 - หลัก 
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
และการเขียนตัวเลขแสดงจ า
นวนในรูปกระจาย 

 - 
การเปรียบเทียบและเรียงล า
ดับจ านวน 

๓. บอก 
อ่านและเขียนเศษส่วนแสด
งปริมาณ ส่ิงต่าง ๆ 
และแสดงส่ิงต่าง ๆ 
ตามเศษส่วน ท่ีก าหนด  

๔. 
เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศ
ษเท่ากัน 
โดยท่ีตัวเศษน้อยกว่า 
หรือเท่ากับตัวส่วน 

เศษส่วน 

 - เศษส่วนท่ีตัวเศษน้อยกว่า 
หรือเท่ากับตัว  
    ส่วน 
 - 
การเปรียบเทียบและเรียงล า
ดับเศษส่วน 

๕. 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในปร
ะโยค  
    สัญลักษณ์ 
แสดงการบวกและ 
    ประโยคสัญลักษณ์แสดง 
การลบ 
    ของจ านวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐  
    และ ๐  
 

การบวก การลบ การคูณ 
การหารจ านวนนับ ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
 - การบวกและการลบ 
 - การคูณ 
การหารยาวและการหารส้ัน 
 - การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- 
การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้
างโจทย์ปัญหา  
   พร้อมท้ังหาค าตอบ 



ป.๓ 
(ต่อ) 

๖. 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในปร
ะโยค 
    สัญลักษณ์ 
แสดงการคูณของจ านวน  
    ๑ หลักกับจ านวนไม่เกิน ๔ 
หลัก 
    และจ านวน ๒ 
หลักกับจ านวน ๒  
    หลัก  
๗. 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในปร
ะโยค 
    สัญลักษณ์ 
แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่ 
    เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก  
๘. หาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หาร 
    ระคน ของ 
จ านวนนับไม่เกิน  
    ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๙. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา  
    ๒ ข้ันตอน 
ของจ านวนนับไม่เกิน  
    ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

 

๑๐.หาผลบวกของเศษส่วนท่ี
มีตัวส่วน 
     เท่ากันและ ผลบวกไม่เกิน 
๑ และ 
     หาผลลบของเศษส่วน 
ท่ีมีตัวส่วน 
     เท่ากัน  

การบวก การลบเศษส่วน 
 – 
การบวกและการลบเศษส่วน 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกแ
ละโจทย์ปัญหาการลบเศษส่ว
น 



๑๑.แสดงวิธีหาค าตอบของโจ
ทย์ปัญหา 
     การบวก 
เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 
     และผลบวกไม่เกิน ๑ 
และโจทย์ปัญ 
     
หาการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเ
ท่ากัน 

ป.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๔(ต่
อ) 

 
 
 
 
 
 

๑. 
อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาร
บิก    
    ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดง 
    จ านวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐  
๒. 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวน 
    นับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
จ ากสถาน 
    การณ์ต่าง ๆ 

จ านวนนับทีม่ากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
 - การอ่าน 
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแส
ดงจ านวน 
 - หลัก 
ค่าประจ าหลักและค่าของเล
ขโดด ในแต่ละหลัก 
และการเขียนตัวเลขแสดง  
จ านวนในรูปกระจาย 
 - 
การเปรียบเทียบและเรียงล า
ดับจ านวน 
 - 
ค่าประมาณของจ านวนนับแ
ละการใช้  
   เครื่องหมาย  

๓. บอก 
อ่านและเขียนเศษส่วน 
จ านวนคละ 
แสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ 
และแสดงส่ิงต่าง ๆ 

เศษส่วน 
 - เศษส่วนแท้ เศษเกิน 
 - จ านวนคละ  
- 
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนค
ละและเศษเกิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๔(ต่
อ) 

ตามเศษส่วนจานวนคละท่ี
ก าหนด  

๔. เปรียบเทียบ 
เรียงล าดับเศษส่วนและจ าน
วน 
คละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพ
หุคูณของอีกตัว หนึ่ง 

 - เศษส่วนท่ีเท่ากัน 
เศษส่วนอย่างต่า และ  
   เศษส่วนท่ีเท่ากับจ านวนนับ 
 
- การเปรียบเทียบ 
เรียงล าดับเศษส่วนและ  
   จ านวน คละ 

๕. 
อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 
๓  
    ต าแหน่งแสดง 
ปริมาณของส่ิงต่าง ๆ 
    และแสดงส่ิงต่าง ๆ 
ตามทศนิยมท่ี 
    ก าหนด  
๖. 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับท
ศนิยม 
    ไม่เกิน ๓ 
ต าแหน่งจากสถานการณ์ 
    ต่าง ๆ 

ทศนิยม 
 - 
การอ่านและการเขียนทศนิย
มไม่เกิน ๓  
   ต าแหน่ง 
ตามปริมาณท่ีกาหนด 
 - หลัก ค่าประจ าหลัก 
ค่าของเลขโดดในแต่ 
   ละหลักของทศนิยม 
และการเขียนตัวเลข 
   แสดง 
ทศนิยมในรูปกระจาย 
 - ทศนิยมท่ีเท่ากัน 
 - 
การเปรียบเทียบและเรียงล า
ดับทศนิยม 

๗. 
ประมาณผลลัพธ์ของการบวก 
การลบ  
    การคูณ 
การหารจากสถานการณ์ต่าง  
    ๆ อย่าง สมเหตุสมผล  
๘. 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในปร
ะโยค 
    สัญลักษณ์ 
แสดงการบวกและ 

การบวก การลบ การคูณ 
การหารจ านวนนับ 
ทีม่ากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ 
๐ 
 - 
การประมาณผลลัพธ์ของการ
บวก การลบ  
   การคูณ การหาร 
 - การบวกและการลบ  
 - การคูณและการหาร  
 - การบวก ลบ คูณ หารระคน 



    ประโยคสัญลักษณ์แสดง 
การลบ 
    ของจ านวนนับท่ีมากกว่า  
    ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๙. 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในปร
ะโยค 
    สัญลักษณ์ 
แสดงการคูณของ 
    จ านวนหลายหลัก ๒ 
จ านวน ท่ีมีผล 
    คูณไม่เกิน ๖ หลัก 
และประโยค  
    
สัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัว
ต้ังไม ่
    เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน 
๒ หลัก  
๑๐.หาผลลัพธ์การบวก ลบ 
คูณ หาร   
     ระคน ของจ านวนนับ และ 
๐  
๑๑.แสดงวิธีหาค าตอบของโจ
ทย์ปัญหา 
     ๒ ข้ันตอน 
ของจ านวนนับท่ีมากกว่า  
     ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๑๒.สร้างโจทย์ปัญหา ๒ 
ข้ันตอนของ    
     จ านวนนับและ ๐ 
พร้อมท้ังหาค าตอบ 

  - 
การแก้โจทย์ปัญหาและการส
ร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหา
ค าตอบ 

๑๓.หาผลบวก 
ผลลบของเศษส่วนและ 

การบวก การลบเศษส่วน 



     จ านวนคละ 
ท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น 
     พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  
๑๔.แสดงวิธีหาค าตอบของโจ
ทย์ปัญหา 
     การบวก 
และโจทย์ปัญหาการลบ 
     
เศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัว 
     
ส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอี
กตัวหนึ่ง  

 - การบวก 
การลบเศษส่วนและจ านวนค
ละ 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกแ
ละโจทย์ปัญหา 
การลบเศษส่วนและจ านวนค
ละ 

๑๕.หาผลบวก 
ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต าแหน่ง  

๑๖.แสดงวิธีหาค าตอบของโจ
ทย์ปัญหาการบวก การลบ 
๒ 
ข้ันตอนของทศนิยมไม่เกิน 
๓ ต าแหน่ง 

การบวก การลบทศนิยม 
 - การบวก การลบทศนิยม 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ ทศนิยมไม่เกิน ๒ 
ข้ันตอน 

ป.๕ ๑. 
เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็
นตัวประกอบ ของ ๑๐ หรือ 
๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูป 
ทศนิยม 

ทศนิยม 
 - 
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน
และทศนิยม 
 - 
ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 
๓ ต าแหน่งท่ีเป็นจ านวนเต็ม 
ทศนิยม ๑ ต าแหน่งและ ๒ 
ต าแหน่ง การใช้เครื่องหมาย  

๒. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาโดยใช้ 
บัญญัติไตรยางศ์ 

จ านวนนับและ ๐ การบวก 
การลบ การคูณ 
และการหาร 



 - 
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญ
ญัติไตรยางศ์ 

๓. หาผลบวก 
ผลลบของเศษส่วนและจ าน
วนคละ 

๔. หาผลคูณ 
ผลหารของเศษส่วนและจ า
นวน คละ  

๕. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารเศษส่วน ๒ 
ข้ันตอน 

เศษส่วน และการบวก 
การลบ การคูณ การหาร 
เศษส่วน 
 - 
การเปรียบเทียบเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
 - การบวก 
การลบของเศษส่วนและจ าน
วน  
   คละ 
 - การคูณ 
การหารของเศษส่วนและจ า
นวน คละ 
 - การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนแ
ละจ านวนคละ 

๖. 
หาผลคูณของทศนิยมท่ีผล
คูณเป็นทศนิยม ไม่เกิน ๓ 
ต าแหน่ง  

๗. 
หาผลหารท่ีตัวต้ังเป็นจ านว
นนับ หรือทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต าแหน่ง 
และตัวหารเป็นจ านวนนับ 
ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 
๓ ต าแหน่ง 

การคูณ การหารทศนิยม 
 - 
การประมาณผลลัพธ์ของการ
บวก การลบ  
   การ คูณ การหารทศนิยม 
 - การคูณทศนิยม 
 - การหารทศนิยม  
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับท
ศนิยม 



 ๘. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหาร 

    ทศนิยม ๒ ข้ันตอน 

๙. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาร้อย 
    ละไม่เกิน ๒ ข้ันตอน 

รอ้ยละ หรอืเปอรเ์ซ็นต์ 
 - 
การอ่านและการเขียนร้อยละ 
หรือ 
   เปอร์เซ็นต์ 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ป.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เปรียบเทียบ 
เรียงล าดับเศษส่วนและ 
    จ านวน คละ 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ 

เศษส่วน 
 - 
การเปรียบเทียบและเรียงล า
ดับ 
   เศษส่วนและ 
จ านวนคละโดยใช้ความรู้ 
   เร่ือง ค.ร.น. 

๒. 
เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรี
ยบเทียบ 
    ปริมาณ ๒ ปริมาณ 
จากข้อความ หรือ   
    สถานการณ์ 
โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณ 
    เป็นจ านวนนับ 
 ๓. 
หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่ว
นท่ีก าหนด 
    ให้ 

อัตราส่วน 
 - อัตราส่วน 
อัตราส่วนท่ีเท่ากัน  
   และมาตราส่วน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔. หา 
ห.ร.ม.ของจ านวนนับไม่เกิน 
๓   
     จ านวน  
๕. หา ค.ร.น. 
ของจ านวนนับไม่เกิน ๓  
    จ านวน  
๖. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาโดยใช้  
    ความรู้เก่ียวกับ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 

จ านวนนับ และ ๐ 
 - ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ 
ตัวประกอบ  
   เฉพาะ 
และการแยกตัวประกอบ 
 - ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ 
ห.ร.ม. และ  
    ค.ร.น 

๗. หาผลลัพธ์ของการบวก 
ลบ คูณ หารระคน  
    
ของเศษส่วนและจ านวนคละ  
๘. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา 
    เศษส่วน และ จ านวนคละ 
๒ - ๓  
    ข้ันตอน  

การบวก การลบ การคูณ 
การหารเศษส่วน  
- การบวก 
การลบเศษส่วนและจ านวนค
ละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
 - การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษส่วน 
   และ จ านวนคละ 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนแ
ละ 
   จ านวนคละ 

๙. 
หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหา
รและผลหาร   
    เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต าแหน่ง  
๑๐.แสดงวิธีหาค าตอบของโจ
ทย์ปัญหา 
    การบวก การลบ การคูณ 
การหารทศนิยม  
    ๓ ข้ันตอน 

ทศนิยม และการบวก 
การลบ การคูณ การหาร 
 - 
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่ว
นและ  
    ทศนิยม  
 - การหารทศนิยม 
- 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับท
ศนิยม  



   
(รวมการแลกเงินต่างประเทศ
) 

 ๑๑.แสดงวิธีหาค าตอบของโจ
ทย์ปัญหา 
     อัตราส่วน  
๑๒.แสดงวิธีหาค าตอบของโจ
ทย์ปัญหา   ร้อยละ ๒ - ๓ 
ข้ันตอน 

อัตราส่วนและรอ้ยละ 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน
และมาตรา   
   ส่วน 
 - การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 
 

 
ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ม.๑ ๑. 

เข้าใจจ านวนตรรกยะและคว
ามสัมพันธ์ 
    ของ จ านวนตรรกยะ 
และใช้สมบัติของ     
    จ านวน 
ตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิต 
    ศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง  
๒. 
เข้าใจและใช้สมบัติของเลขย
กก าลังท่ีมี 
    เลขชี้ 
ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวกในก
าร  
    แก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิ
ต 
    จริง 

จ านวนตรรกยะ  
- จ านวนเต็ม  
- สมบัติของจ านวนเต็ม 
 - ทศนิยมและเศษส่วน 
 - 
จ านวนตรรกยะและสมบัติของ
จ านวน 
   ตรรกยะ 
 - 
เลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวน 
   เต็มบวก 
- 
การน าความรู้เก่ียวกับจ านวนเ
ต็ม จ านวน  
  ตรรกยะ 
และเลขยกก าลังไปใช้ในการ   
  แก้ปัญหา 



๓. 
เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่ว
น สัดส่วน  
    และร้อยละ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
    และปัญหาในชีวิตจริง 

อัตราส่วน 
 - อัตราส่วนของจ านวนหลาย 
ๆ จ านวน 
 - สัดส่วน  
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับอัตราส่
วน สัดส่วน   
    
และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญ
หา 

ม.๒ ๑. 
เข้าใจและใช้สมบัติของเลขย
กก าลังท่ีมี  
   
เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มใ
นการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชี
วิตจริง 

จ านวนตรรกยะ  
- 
เลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็
นจ านวน 
  เต็ม  
- 
การน าความรู้เก่ียวกับเลขยก
ก าลังไปใช้   
  ในการแก้ปัญหา 

 ๒. 
เข้าใจจ านวนจริงและความสั
มพันธ์ของ   
     จ านวนจริง 
และใช้สมบัติของจ านวน  
     จริงใน 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แล
ะ 
     ปัญหาในชีวิตจริง 

จ านวนจรงิ 
 - จ านวนอตรรกยะ 
 - จ านวนจริง 
 - 
รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ า
นวน 
   ตรรกยะ  
- 
การน าความรู้เก่ียวกับจ านวนจ
ริงไปใช้ 

ม.๓ - - 



ม.๔ ๑. 
เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับเ
ซตและ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
ในการส่ือสารและสื่อ 
ความหมายทางคณิตศาสตร์ 

เซต 
-  
ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์
พื้นฐาน   
   เก่ียวกับเซต 
 - ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน 
และคอมพลีเมนต์  
   ของเซต  
ตรรกศาสตรเ์บื้องต้น  
- ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ 
และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ) 

 
ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ม.๕ ๑. 

เข้าใจความหมายและใช้สมบั
ติเก่ียวกับการ บวก การคูณ 
การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน 
ของจ านวนจริงในรูปกรณฑ์แ
ละจ านวนจริง 
ในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก า
ลังเป็นจ านวน ตรรกยะ 

เลขยกก าลัง  
- รากท่ี n ของจ านวนจริง 
เมื่อ n เป็น   
  จ านวน นับท่ีมากกว่า ๑ 
 - 
เลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเ
ป็นจ านวน  
    ตรรกยะ 

ม.๖ - - 
 

สาระที ่๑ จ านวนและพชีคณิต  
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ป.๑ ๑. 

ระบุจ านวนท่ีห ายไปในแบบ
รูปของ 
    จ านวนท่ี 
เพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละ ๑ 
และ 

แบบรูป 
 - 
แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึ
น หรือ    
   ลดลงทีละ ๑ และทีละ 
๑๐ 



    ทีละ ๑๐ และ 
ระบุรูปท่ีหายไปในแบบ 
    รูปซ้าของรูปเรขาคณิต 
และรูปอ่ืน ๆ  
    
ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ีซ้ามี 
๒ รูป 

 - แบบรูปซ้าของจ านวน 
รูปเรขาคณิต 
   และรูป อ่ืน ๆ 

ป.๒ (มีการจัดการเรียน การสอน 
เพื่อเป็นพื้นฐาน  
แต่ไม่วัดผล) 

แบบรูป 
 - 
แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึน 
หรือลดลงทีละ ๒ ทีละ ๕ 
และทีละ ๑๐๐ 
 - แบบรูปซ้า 

ป.๓ ๑. 
ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบ
รูปของจ านวนท่ี 
เพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเท่า ๆ 
กัน 

แบบรูป 
 - 
แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึ
น หรือ 
   ลดลงทีละ เท่า ๆ กัน 

ป.๔ (มีการจัดการเรียน การสอน 
เพื่อเป็นพื้นฐาน  
แต่ไม่วัดผล) 

แบบรูป 
 - 
แบบรูปของจ านวนท่ีเกิดจ
ากกรคูณ   
   การหาร 
ด้วยจ านวนเดียวกัน 

ป.๕ - - 

ป.๖ 
 

๑. 
แสดงวิธีคิดและหาค าตอบข
องปัญหาเก่ียวกับ แบบรูป 

แบบรูป 
 - 
การแก้ปัญหาเก่ียวกับแบบ
รูป 

ม.๑ 
 

- - 



ม.๒ 
 

๑. 
เข้าใจหลักการการด าเนิน
การของพหุนาม 
และใช้พหุนามในการแก้ปั
ญหาคณิตศ าสตร์ 

พหุนาม 
 - พหุนาม 
 - การบวก การลบ 
และการคูณของ    พหุนาม 
 - 
การหารพหุนามด้วยเอกนา
มท่ีมีผล 
   หารเป็น พหุนาม 

๒. 
เข้าใจและใช้การแยกตัวประ
กอบของพหุ 
    
นามดีกรีสองในการแก้ปัญห
า 
    คณิตศาสตร์ 

การแยกตัวประกอบของ
พหุนาม 
 - 
การแยกตัวประกอบของพ
หุนามดีกรี  
   สอง โดยใช้ 
 o สมบัติการแจกแจง 
 o ก าลังสองสมบูรณ์  
 o ผลต่างของก าลังสอง 

ม.๓ ๑. 
เข้าใจและใช้การแยกตัวป
ระกอบของพหุนาม 
ท่ีมีดีกรีสูงกว่าสองในการแ
ก้ปัญหา คณิตศาสตร์ 

การแยกตัวประกอบของ
พหุนาม 
 - 
การแยกตัวประกอบของพ
หุนามดีกรี 
   สูงกว่า สอง 

๒. 
เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับ
ฟังก์ชัน  
    ก าลังสอง 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ฟังก์ชันก าลังสอง 
 - 
กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับฟังก์ชั
นก าลังสอง  
   ไปใช้ ในการแก้ปัญหา 

ม.๔ - - 



ม.๕ 
 
 
 
 
 

 

๑. 
ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟั
งก์ชันอธิบาย 
สถานการณ์ท่ีก าหนด 

ฟังก์ชัน 
 - 
ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชั
น 
   (ฟังก์ชันเชิงเส้น 
ฟังก์ชันก าลังสอง 
    ฟังก์ชันข้ันบันได  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน   
    เชียล)   

๒.เข้าใจและน าความรู้เก่ียว
กับล าดับและอนุกรมไปใช้ 

ล าดับและอนุกรม 
- ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต 

- อนุกรมเลขคณิตและอนุก
รมเรขาคณิต 

ม.๖ - - 

สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต  

มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการและ อสมการ 
อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ม.๑ ๑. 

เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่
ากันและสมบัติของจ านวน 
เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโด
ย 
ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
 - สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 - 
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเ
ดียว 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับการแก้
สมการเชิง  



   เส้น 
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

๒. 
เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับก
ราฟในการ   
    
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปั
ญหาในชีวิต  
    จริง  
๓. 
เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับค
วามสัมพันธ์  
   เชิงเส้น 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
   และปัญหา ในชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 - 
กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้
น 
 - สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับสมการเ
ชิงเส้นสอง  
   ตัว 
แปรและกราฟของความสัมพั
นธ์เชิงเส้น  
   ไปใช้ ในชีวิตจริง 

ม.๒ - - 
ม.๓ ๑. 

เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่
เท่ากันเพื่อ 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้
อสมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
 - 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 - 
การแก้อสมก ารเชิงเส้นตัวแป
รเดียว 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับการแก้
อสมการเชิง  
   เส้น 
ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปั
ญหา 

๒. 
ประยุกต์ใช้สมการก าลังสอ
งตัวแปรเดียว 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสต
ร์ 

สมการก าลังสองตัวแปรเดยี
ว 
 - 
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 



 - 
การแก้สมการก าลังสองตัวแป
รเดียว 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับการแก้
สมการก าลัง   
   
สองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแ
ก้ปัญหา 

๓.ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิ
งเส้นสองตัวแปร 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 
 
 

ระบบสมการ 
 - 
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแ
ปร 
 - 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นส
องตัวแปร 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับการแก้
ระบบสมการ   
   
เชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในกา
รแก้ปัญหา 

ม.๔ - - 
ม.๕ ๑. 

เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกั
บดอกเบี้ยและ 
มูลค่าของเงินในการแก้ปัญ
หา 

ดอกเบีย้และมูลค่าของเงิน  
- ดอกเบี้ย  
- มูลค่าของเงิน  
- ค่ารายงวด 

ม.๖ - - 

สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต  
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด 
วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และน าไปใช้ 
ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 



ป.๑ ๑. 
วัดและเปรียบเทียบความยาว
เป็น   
    เซนติเมตร เป็น เมตร 

ความยาว 
 - 
การวัดความยาวโดยใช้หน่วย
ท่ีไม่ใช่หน่วย   
   มาตรฐาน 
 - 
การวัดความยาวเป็นเซนติเม
ตร เป็นเมตร 
 - 
การเปรียบเทียบความยาวเป็
นเซนติเมตร   
   เป็น เมตร 
 - การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ  
   เก่ียวกับ 
ความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเ
มตร  
   เป็นเมตร 

๒. 
วัดและเปรียบเทียบน้าหนักเป็
นกิโลกรัม  
    เป็นขีด 

น้าหนัก 
 - 
การวัดน้าหนักโดยใช้หน่วยท่ีไ
ม่ใช่หน่วย  
    มาตรฐาน 
 - การวัดน้าหนักเป็นกิโลกรัม 
เป็นขีด 
 - 
การเปรียบเทียบน้าหนักเป็นกิ
โลกรัม เป็น 
    ขีด 
 - การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ 
   เก่ียวกับ น้าหนัก 
ท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัม  
   เป็นขีด 



ป.๒ ๑. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาเก่ียวกับเวลา 
ท่ีมีหน่วยเด่ียวและเป็นหน่วยเ
ดียวกัน 

เวลา 
 - 
การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและ
นาที (ช่วง ๕  
    นาที) 
 - 
การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง 
เป็นนาที 
 - 
การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็
นชั่วโมง เป็น 
   นาที 
 - การอ่านปฏิทิน 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับเว
ลา 

๒. 
วัดและเปรียบเทียบความยาว
เป็นเมตร  
    และ เซนติเมตร  
๓. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการ 

บวก การ 
ลบเก่ียวกับความยาวท่ีมีหน่ว

ย  
   เป็นเมตรและ เซนติเมตร 

ความยาว 
 - 
การวัดความยาวเป็นเมตรแล
ะเซนติเมตร 
 - 
การคาดคะเนความยาวเป็นเม
ตร 
 - 
การเปรียบเทียบความยาวโด
ยใช้ความ 
    สัมพันธ์ 
ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร 
 – 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับค
วามยาวท่ีมี  
    หน่วย 
เป็นเมตรและเซนติเมตร 
 



 
 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ป.๒ 
(ต่อ) 

๔. 
วัดและเปรียบเทียบน้าหนัก
เป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด  

๕. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาการ 

    บวก การ 
ลบเก่ียวกับน้าหนักท่ีมีหน่ว
ยเป็นกิโลกรัมและ กรัม 
กิโลกรัมและขีด 

น้าหนัก 
 - 
การวัดน้าหนักเป็นกิโลกรัม
และกรัม    
   กิโลกรัมและ ขีด 
 - 
การคาดคะเนน้าหนักเป็นกิโ
ลกรัม 
 - 
การเปรียบเทียบน้าหนักโดย
ใช้ความ   
    สัมพันธ์ 
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม     
    กิโลกรัมกับขีด 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
น้าหนักท่ีมี  
   หน่วยเป็น 
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม  
   และขีด 



๖. 
วัดและเปรียบเทียบปริมาตรแ
ละความจุ  
    เป็นลิตร    

ปรมิาตรและความจุ 
 - 
การวัดปริมาตรและความจุโ
ดยใช้หน่วย    
   ท่ีไม่ใช่ หน่วยมาตรฐาน 
 - 
การวัดปริมาตรและความจุเ
ป็นช้อนชา    
   ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
 - 
การเปรียบเทียบปริมาตรแล
ะความจุเป็น  
   ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง 
ลิตร 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรและ  
   ความจุ 
ท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชา 
ช้อนโต๊ะ    
   ถ้วยตวง ลิตร 

ป.๓ ๑. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับเงิน 

๒. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับเวลาและร
ะยะเวลา 

 
 
 
 

เงิน 
 - 
การบอกจ านวนเงินและเขีย
นแสดง   
   จ านวนเงิน แบบใช้จุด 
 - 
การเปรียบเทียบจ านวนเงิน
และการ  
   แลกเงิน 
 - 
การอ่านและเขียนบันทึกรา
ยรับรายจ่าย     



  - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับเ
งิน 

เวลา 
 - 
การบอกเวลาเป็นนาฬิกาแล
ะนาที 
- 
การเขียนบอกเวลาโดยใช้ม
หัพภาค (.)    

    หรือทวิภาค (:) 
และการอ่าน 

- 
การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโ
มงและนาที 
- 
การเปรียบเทียบระยะเวลาโ
ดยใช้ความ    

    สัมพันธ์ 
ระหว่างชั่วโมงกับนาที 

- 
การอ่านและการเขียนบันทึ
กกิจกรรมท่ี  

   ระบุเวลา  
- 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับเว
ลาและ  
   ระยะเวลา 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 



ป.๓ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. 
เลือกใช้เคร่ืองวัดความยาว
ท่ีเหมาะสม  

   วัดและ บอก 
ความยาวของส่ิงต่าง ๆ 
เป็นเซนติเมตรและ 
มิลลิเมตร 
เมตรและเซนติเมตร  

๔. 
คาดคะเนความยาวเป็นเมต
รและเป็นเซนติเมตร  

๕. 
เปรียบเทียบความยาวระหว่
างเซนติเมตรกับ มิลลิเมตร 
เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับ เมตร 
จ ากสถ านก ารณ์ต่าง  

๖. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับ ความยาว 
ท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตรแล
ะ มิลลิเมตร 
เมตรและเซนติเมตร 
กิโลเมตรและ เมตร 

    ความยาว 
 - 
การวัดความยาวเป็นเซนติเ
มตรและ  
   มิลลิเมตร 
เมตรและเซนติเมตร 
กิโลเมตร  
   และเมตร 
 - 
การเลือกเคร่ืองวัดความยาว
ท่ีเหมาะสม    
 - 
การคาดคะเนความยาวเป็น
เมตรและ  
   เป็น เซนติเมตร 
 - 
การเปรียบเทียบความยาวโ
ดยใช้ความ 
   สัมพันธ์ 
ระหว่างหน่วยความยาว 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
ความยาว 

๗. 
เลือกใช้เคร่ืองชั่งท่ีเหมาะสมวั
ดและบอก   
    น้าหนัก 
เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัม  
    และ กรัม  
๘. 
คาดคะเนน้าหนักเป็นกิโลกรัม
และเป็น  
    ขีด  

  น้าหนัก 
 – 
การเลือกเคร่ืองชั่งท่ีเหมาะสม 
  - 
การคาดคะเนน้าหนักเป็นกิโล
กรัมและ 
    เป็นขีด 
  - 
การเปรียบเทียบน้าหนักโดยใ
ช้ความ 



๙. 
เปรียบเทียบน้าหนักระหว่างกิ
โลกรัม  
    กับ กรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม 
    จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
๑๐.แสดงวิธีหาค าตอบของโจ
ทย์ปัญหา  
     
เก่ียวกับน้าหนักท่ีมีหน่วยเป็น
กิโลกรัม 
     กับกรัม เมตริกตัน 
กับกิโลกรัม  

 สัมพันธ์ 
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม  
 เมตริกตันกับกิโลกรัม 

  - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
น้าหนัก  

๑๑.เลือกใช้เคร่ืองตวงท่ีเหมา
ะสม วัดและ 
เปรียบเทียบปริมาตร 
ความจุเป็นลิตรและ 
มิลลิลิตร  

๑๒.คาดคะเนปริมาตรและคว
ามจุเป็นลิต 

๑๓.แสดงวิธีหาค าตอบของโจ
ทย์ปัญหา   

     เก่ียวกับ 
ปริมาตรและความจุท่ีมีหน่ว
ย  

     เป็นลิตรและ มิลลิลิตร 

ปรมิาตรและความจุ 
 - 
การวัดปริมาตรและความจุเป็
นลิตรและ  
   มิลลิลิตร 
 - 
การเลือกเคร่ืองตวงท่ีเหมาะส
ม 
 - 
การคาดคะเนปริมาตรและคว
ามจุเป็นลิตร     
 - 
การเปรียบเทียบปริมาตรและ
ความจุโดยใช้   
   
ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับ
มิลลิลิตร   ช้อนชา ช้อนโต๊ะ 
ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร 

 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับป
ริมาตรและ 



   ความจุท่ีมี 
หน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
 
 
 
 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ป.๔ ๑. 

แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา 

เวลา 
 - 
การบอกระยะเวลาเป็นวินาที 
นาที ชั่วโมง   
   วัน สัปดาห์ เดือน ปี 
 - 
การเปรียบเทียบระยะเวลาโด
ยใช้ความ 
   สัมพันธ์ ระหว่างหน่วยเวลา 
 - การอ่านตารางเวลา 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับเว
ลา 

๒. วัดและสร้างมุม 
โดยใช้โพรแทรกเตอร์ 

การวัดและสรา้งมุม 
 - 
การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพ
รแทรกเตอร์ 
 - 
การสร้างมุมเมื่อก าหนดขนาด
ของมุม 

๓. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับ 
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของรูปสี่เหล่ียมมุม ฉาก 

รูปสีเ่หลีย่มมุมฉาก 
 - 
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ี
ยมมุมฉาก 
 - 
พื้นท่ีของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 



 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับค
วามยาวรอบ 
   รูป 
และพื้นท่ีของรูปสี่เหล่ียมมุมฉ
าก 

ป.๕ ๑. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับความ 
ยาวท่ีมีก ารเปล่ียนหน่วยแล
ะเขียนในรูปทศนิยม 

 

ความยาว 
- 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยค
วามยาว   
   เซนติเมตรกับมิลลิเมตร 
เมตรกับ 
   เซนติเมตร  
กิโลเมตรกับเมตร 
   โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
- 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับค
วามยาวโดยใช้    
  ความรู้ 
เร่ืองการเปล่ียนหน่วยและทศ
นิยม 

 ๒. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับ 
น้าหนักท่ีมีการเปล่ียนหน่ว
ยและเขียนในรูป ทศนิยม 

น้าหนัก 
 - 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
น้าหนัก   
   กิโลกรัมกับ กรัม 
โดยใช้คว ามรู้เรื่อง  
   ทศนิยม 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
น้าหนัก โดยใช้  
   
ความรู้เรื่องการเปล่ียนหน่วย
และทศนิยม 



 ๓. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับ 
ปริมาตรของทรงสี่เหล่ียมมุ
มฉากและความจุของ 
ภาชนะทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 

ปรมิาตรและความจุ 
- 
ปริมาตรของทรงสี่เหล่ียมมุมฉ
ากและความ 
   จุ 
ของภาชนะทรงสี่เหล่ียมมุมฉ
าก 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง 
มิลลิลิตร ลิตร  
   ลูกบาศก์เซนติเมตร 
และลูกบาศก์เมตร 
- 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับป
ริมาตรของ  
   
ทรงสี่เหล่ียมมุมฉากและความ
จุของภาชนะ  
   ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 
 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ป.๕(ต่
อ) 

๔. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับ 
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เ
หล่ียม 
และพื้นท่ีของรูปสี่เหล่ียมด้า
นขนาน 
และรูปสี่เหล่ียมขนมเปียกปู
น 

  รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 - 
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ี
ยม 
 - 
พื้นท่ีของรูปสี่เหล่ียมด้านขนา
น และรูป 
   สี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับค
วามยาวรอบ 
   รูป 
ของรูปสี่เหล่ียมและพื้นท่ีของ
รูป 



   สี่เหล่ียมด้าน 
ขนานและรูปสี่เหล่ียมขนม 
   เปียกปูน 

ป.๖ ๑. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับ 
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตส
ามมิติท่ีประกอบด้วย 
ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 

ปรมิาตรและความจุ 
 - 
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสา
มมิติท่ี 
   ประกอบด้วย 
ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับป
ริมาตรของรูป  
   
เรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้
วยทรง 
   สี่เหล่ียมมุม ฉาก 

๒. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับ 
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของรูปหลายเหล่ียม  

๓. 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหาเก่ียวกับ 
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของวงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 - 
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีขอ
งรูป 
   สามเหล่ียม 
 - 
มุมภายในของรูปหลายเหล่ีย
ม 
 - 
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีขอ
งรูปหลาย 
   เหล่ียม 



 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับค
วามยาวรอบ 
   รูป 
และพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
 - 
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีขอ
งวงกลม 
 - 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับค
วามยาวรอบ 
   รูป และพื้นท่ีของวงกลม 

ม.๑ - - 
ม.๒ ๑. 

ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้น
ท่ีผิวของปริซึมและ 
ทรงกระบอกในการแก้ปัญห
าคณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง 

พื้นทีผ่ิว 
 - 
การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก    
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับพื้นท่ีผิ
วของปริซึม 
   และ 
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปั
ญหา 

๒. 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริม
าตรของปริซึมและ 
ทรงกระบอกในการแก้ปัญห
าคณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง 

 

ปรมิาตร 
 - 
การหาปริมาตรของปริซึมแล
ะทรงกระบอก   
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับปริมาต
รของปริซึม 
   และ 
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปั
ญหา 
 



 
 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ม.๓ ๑. 

ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้น
ท่ีผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในการแก้ปัญ
หาคณิตศาสตร์ 
และปัญหาในชีวิตจริง 

พื้นทีผ่ิว 
 - การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด 
กรวย และทรง 
   กลม 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับพื้นท่ีผิ
วของพีระมิด  
   กรวย 
และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปั
ญหา 

๒. 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริม
าตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในการแก้ปัญ
หาคณิตศาสตร์ 
และปัญหาในชีวิตจริง 

ปรมิาตร 
 - การหาปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรง 
   กลม 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับปริมาต
รของพีระมิด  
   กรวย 
และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปั
ญหา 

ม.๔ - - 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 



สาระที ่๒ การวัดและเรขาคณิต  
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต 
สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
                     เรขาคณิต และทฤษฎบีททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ป.๑ ๑. จ าแนกรูปสามเหล่ียม 

รูปสี่เหล่ียม วงกลม    
    วงรี ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 
ทรงกลม  
    ทรงกระบอก และ กรวย 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรู
ปเรขาคณิตสามมิติ 
 - 
ลักษณะของทรงสี่เหล่ียมมุ
มฉาก ทรง  
   กลม ทรงกระบอก กรวย 
 - 
ลักษณะของรูปสามเหล่ียม 
รูปสี่เหล่ียม  
   วงกลม และ วงรี 

ป.๒ ๑. 
จ าแนกและบอกลักษณะของรู
ปหลาย  
    เหล่ียมและ วงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 - 
ลักษณะของรูปหลายเหล่ีย
ม วงกลม  
   และวงรี 
และการเขียนรูปเรขาคณิต
สอง 
   มิติโดยใช้แบบของ รูป 

ป.๓ ๑. 
ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแ
กนสมมาตร 
    และ จ านวนแกนสมมาตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 - รูปท่ีมีแกนสมมาตร 

ป.๔ ๑. จ าแนกชนิดของมุม 
บอกชื่อมุม  
    ส่วนประกอบ 
ของมุมและเขียนสัญลักษณ์ 
    แสดงมุม  

รูปเรขาคณิต 
 - ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรงและ 
สัญลักษณ์แสดงเส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง 
 - มุม  
o ส่วนประกอบของมุม  



๒. 
สร้างรูปสี่เหล่ียมมุมฉากเมื่อ
ก าหนดความ  
    ยาวของ ด้าน 

o การเรียกชื่อมุม  
o สัญลักษณ์แสดงมุม 
o ชนิดของมุม 
 - 
ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหล่ี
ยมมุมฉาก 
 – 
การสร้างรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 

ป.๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สร้างเส้นตรง 
หรือส่วนของเส้นตรงให้ 
   ขนานกับ 
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง
ท่ี  
   ก าหนดให้ 
 
 
 

 

รูปเรขาคณิต 
 - 
เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แส
ดงการต้ังฉาก 
 - 
เส้นขนานและสัญลักษณ์แสด
งการขนาน  
–  การสร้างเส้นขนาน 
 - 
มุมแย้งมุมภายในและมุมภาย
นอกท่ีอยู่ 
   บนข้าง 
เดียวกันของเส้นตัดขวาง  
    (Transversal)  

๒. 
จ าแนกรูปสี่เหล่ียมโดยพิจาร
ณา 
    จากสมบัติของ รูป  
๓. สร้างรูปสี่เหล่ียมชนิดต่าง 
ๆ เมื่อก าหนด     
    ความ 
ยาวของด้านและขนาดของมุ
ม หรือ  
    เมื่อก าหนด 
ความยาวของเส้นทแยงมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 - 
ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหล่ี
ยม 

 - การสร้างรูปสี่เหล่ียม 
 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 



 ๔. บอกลักษณะของปริซึม รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 - ลักษณะและส่วนต่าง ๆ 
ของปริซึม 

ป.๖ ๑. 
จ าแนกรูปส ามเหล่ียมโดยพิจ
ารณา 
    จากสมบัติของ รูป  
๒. 
สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อกาหน
ดความยาว 
   ของ ด้านและขนาดของมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 - 
ชนิดและสมบัติของรูปสามเ
หล่ียม 
 - การสร้างรูปสามเหล่ียม 
 - ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 
 - การสร้างวงกลม 

๓. 
บอกลักษณะของรูปเรขาคณิ
ตสามมิติชนิด  
    ต่าง ๆ  
๔. 
ระบุรูปเรขาคณิตส ามมิติท่ีปร
ะกอบจากรูป  
    คล่ี 
และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาค
ณิต 
    สามมิติ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 - ทรงกลม ทรงกระบอก 
กรวย พีระมิด 
 - รูปคล่ีของทรงกระบอก 
กรวย ปริซึม   
   พีระมิด 

ม.๑ ๑. 
ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเ
คร่ืองมือ เช่น   
   วงเวียนและสันตรง 
รวมท้ังโปรแกรม The   
   Geometer’s Sketchpad 
หรือโปรแกรม  
   เรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ 
เพื่อสร้างรูปเรขา 
   คณิต 
ตลอดจนน าความรู้เก่ียวกับ                  

การสรา้งทางเรขาคณิต 
 - 
การสร้างพื้นฐานทางเรขาค
ณิต 
 - 
การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิ
ติโดยใช้กา  
   รสร้าง 
พื้นฐานทางเรขาคณิต 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับการส
ร้างพื้น 



การสร้างนี้ไป 
ประยุกต์ใช้ในการ 

   แก้ปัญหาใน ชีวิตจริง 

   ฐานทาง 
เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

๒. 
เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรข
าคณิตในการ 
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ร
ะหว่างรูปเรขาคณิต 
สองมิติและรูปเรขาคณิตสา
มมิติ 

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิ
ต 
 - 
หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสา
มมิติ  
 - 
ภาพท่ีได้จากการมองด้านห
น้า ด้านข้าง   
   
ด้านบนของรูปเรขาคณิตสา
มมิติท่ี  
   ประกอบขึ้น จากลูกบาศก์ 

ม.๒ ๑. 
ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเ
คร่ืองมือ เช่น   
    วงเวียนและสันตรง 
รวมท้ังโปรแกรม    
    The Geometer’s 
Sketchpad หรือ 
    โปรแกรม 
เรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ 
เพื่อสร้าง 
    รูปเรขาคณิต 
ตลอดจนน าความรู้เก่ียวกับ   
    การสร้างนี้ไป 
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  
    ในชีวิตจริง 

การสรา้งทางเรขาคณิต 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับการส
ร้างทาง 
เรขาคณิตไป ใช้ในชีวิตจริง 

๒. 
น าความรู้เก่ียวกับสมบัติของเ
ส้นขนาน  

เส้นขนาน 
 - 
สมบัติเก่ียวกับเส้นขนานแล
ะรูป 



    และ 
รูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้
ปัญหา  
    คณิตศาสตร์ 
 

   สามเหล่ียม 

 
 
 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ม.๒ 
(ต่อ) 

๓. 
เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับก
ารแปลงทาง    
    
เรขาคณิตในการแก้ปัญหาค
ณิตศาสตร์  
    และ ปัญหาในชีวิตจริง 

การแปลงทางเรขาคณิต 
 - การเล่ือนขนาน 
 - การสะท้อน 
 - การหมุน 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับการแป
ลงทางเรขา  
   คณิตไป ใช้ในการแก้ปัญหา 

๔. 
เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสา
มเหล่ียมท่ี   
    เท่ากัน 
ทุกประการในการแก้ปัญหา  
    คณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง 

ความเท่ากันทุกประการ 
 - 
ความเท่ากันทุกประการของรู
ปสามเหล่ียม 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับความเ
ท่ากันทุก  
   ประการไป 
ใช้ในการแก้ปัญหา 

๕. 
เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสต
ร์และปัญหาในชีวิต จริง 

ทฤษฎบีทพทีาโกรสั 
 - 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบท
กลับ 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับทฤษ
ฎีบทพีทา   
   โกรัสและ 
บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 



ม.๓ ๑. 
เข้าใจและใช้สมบัติของรูปส
ามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสต
ร์และปัญหาในชีวิต จริง 

ความคล้าย 
 - รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับความ
คล้ายไปใช้  
   ในการ แก้ปัญหา 

๒. 
เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับอั
ตราส่วน  
    ตรีโกณมิติ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   
    และปัญหาในชีวิต จริง 

อัตราส่วนตรโีกณมิติ 
 - อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 - 
การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณ
มิติของมุม   
   ๓๐ องศา ๔๕ องศ า และ 
๖๐ องศา ไป  
   ใช้ในการแก้ปัญหา 

๓. 
เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเก่ียว
กับวงกลม 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสต
ร์ 

วงกลม 
 - วงกลม คอร์ด 
และเส้นสัมผัส 
 - ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 
 

ม.๔ - 
 

- 

ม.๕ - - 
 

ม.๖ - - 

 
 
 

สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น  
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ 
และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

 

ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 



ป.๑ ๑. 
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
ในการหา 
   ค าตอบ ของโจทย์ปัญหา 
เมื่อก าหนดรูป    
   ๑ รูปแทน ๑ หน่วย 

การน าเสนอข้อมูล 
 - การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

ป.๒ ๑. 
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
ในการหา 
    ค าตอบ 
ของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนด   
    รูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย ๕ 
หน่วย หรือ   
    ๑๐ หน่วย 

การน าเสนอข้อมูล 
 - การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

ป.๓ ๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพ 
และใช้ข้อมูจาก   
    แผนภูมิ 
รูปภาพในการหาค าตอบขอ
ง  
    โจทย์ปัญหา  
๒. 
เขียนตารางทางเดียวจากข้อ
มูลท่ีเป็น 
   จ านวนนับ 
และใช้ข้อมูลจากตารางทาง   
   เดียวในการหา 
ค าตอบของโจทย์ปัญหา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและก
ารน าเสนอข้อมูล 
 - 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและจ า
แนกข้อมูล 
 - 
การอ่านและการเขียนแผนภู
มิรูปภาพ 
 - 
การอ่านและการเขียนตาราง
ทางเดียว   
   (one-way table) 

ป.๔ ๑. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง 
ตารางสองทาง    
    
ในการหาค าตอบของโจทย์ปั
ญหา 

การน าเสนอข้อมูล 
 - 
การอ่านและก ารเขียนแผนภู
มิแท่ง 
   (ไม่รวมการย่นระยะ) 
 - การอ่านตารางสองทาง 
(two-way table) 



ป.๕ ๑. 
ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในกา
รหาค าตอบ  
    ของโจทย์ ปัญหา 
 ๒. 
เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูล
ท่ีเป็น 
    จ านวนนับ 

การน าเสนอข้อมูล 
 - 
การอ่านและการเขียนแผนภู
มิแท่ง 
 - การอ่านกราฟเส้น 

ป.๖ ๑. 
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงก
ลมใน  
การหาค าตอบของโจทย์ปั
ญหา 

การน าเสนอข้อมูล 
 - ก ารอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

ม.๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. 
เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการ 
    
น าเสนอข้อมูลและแปลควา
มหมายข้อ  
    มูลรวมท้ังน า สถิติไปใช้ 
ในชีวิตจริงโดย 
   ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สถิติ 
 - การต้ังค าถามทางสถิติ 
 - การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 - การน าเสนอข้อมูล  
   o แผนภูมิรูปภาพ  
   o แผนภูมิแท่ง  
   o กราฟเส้น  
o แผนภูมิรูปวงกลม 

 - การแปลความหมายข้อมูล 
 - การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.๒ ๑. 
เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน า  
   เสนอข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผน 
   ภาพจุด แผนภาพ ต้น –ใบ 
ฮิสโทแกรม  
   และค่ากล างของข้อมูล 
และ แปลคว า 
   มหมายผลลัพธ์ 
รวมท้ังน าสถิติไปใช้ใน  

สถิติ 
 - 
การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมู
ล  
   o แผนภาพจุด  
   o แผนภาพต้น – ใบ  
   o ฮิสโทแกรม  
   o ค่ากลางของข้อมูล 
 - การแปลความหมายผลลัพธ์ 
 - การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 



   
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเ
หมาะสม 

ม.๓ 
 

 
 

๑. 
เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการ 
   นาเสนอ 
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผน  
   ภาพกล่อง 
และแปลความหมายผลลัพธ์  
   รวมท้ังนาสถิติ 
ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้  
   เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สถิติ 
 - 
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
   o แผนภาพกล่อง  
 - การแปลความหมายผลลัพธ์ 
 - การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.๔ - - 
ม.๕ - - 
ม.๖ ๑. 

เข้าใจและใช้ความรู้ทางส
ถิติในการ 

    น าเสนอ ข้อมูล 
และแปลความ 

    
หมายของค่าสถิติเพื่อประ
กอบการตัดสินใจ 

สถิติ 
 - ข้อมูล 
 - ต าแหน่งท่ีของข้อมูล 
 - ค่ากลาง (ฐานนิยม 
มัธยฐาน ค่าเฉล่ียเลข  
   คณิต) 
 - ค่าการกระจาย (พิสัย 
ส่วนเบี่ยงเบน  
   มาตรฐาน ความแปรปรวน) 
 - 
การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภา
พและเชิง 
   ปริมาณ 
 - 
การแปลความหมายของค่าส
ถิติ 

 
สาระที ่๓ สถิติและความน่าจะเป็น  



มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และน าไปใช้ 
ช้ัน ตัวชีวั้ด สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
ม.๑ – – 
ม.๒ - - 
ม.๓ ๑. 

เข้าใจเก่ียวกับการทดลองสุ่
มและน าผล  
    ท่ีได้ 
ไปหาความน่าจะเป็นของเห
ต ุ
    การณ์ 

ความน่าจะเป็น 
 - 
เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
 - ความน่าจะเป็น 
 - 
การน าความรู้เก่ียวกับความน่
าจะเป็นไป   
    ใช้ ในชีวิตจริง 

ม.๔ ๑. 
เข้าใจและใช้หลักการบวกแ
ละการคูณ    
    การเรียงสับเปล่ียน 
และการจัดหมู่        ใน 
การ แก้ปัญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 
 - หลักการบวกและการคูณ 
 - 
การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้นกร
ณีท่ีส่ิงของ   
   แตกต่าง กันท้ังหมด 
 - 
การจัดหมู่กรณีท่ีส่ิงของแตก
ต่างกัน 
   ท้ังหมด 

๒. 
หาความน่าจะเป็นและน าคว
ามรู้   
    เก่ียวกับ 
ความน่าจะเป็นไปใช้ 

ความน่าจะเป็น 
 - 
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
 - 
ความน่าจะเป็นของเหตุการ
ณ 

ม.๕ - - 
ม.๖ - - 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชาและรายช่ือวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศกึษา 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑   จ านวน
 ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ค๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒   จ านวน
 ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓   จ านวน
 ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๔   จ านวน
 ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕   จ านวน
 ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 



ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๖   จ านวน
 ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 

รหัสวิชาและรายช่ือวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศกึษา 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ค๑๑๒๐๑  คณิตศาสตร์ ๑   จ านวน
 ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ค๑๒๒๐๑  คณิตศาสตร์ ๒   จ านวน
 ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ค๑๓๒๐๑  คณิตศาสตร์ ๓   จ านวน
 ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 

 
 

รหัสวิชาและรายช่ือวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
รายวิชาพื้นฐาน 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑                   จ านวน  ๑.๕  
หน่วยกิต  (๓  ชั่วโมง) 
ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒                   จ านวน  ๑.๕  
หน่วยกิต  (๓  ชั่วโมง) 
ค๒๒๑๐๑    คณิตศาสตร์๓                   จ านวน  
๑.๕  หน่วยกิต  (๓  ชั่วโมง) 
ค๒๒๑๐๒    คณิตศาสตร์๔                   จ านวน  
๑.๕  หน่วยกิต  (๓  ชั่วโมง) 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๕                   จ านวน  ๑.๕  
หน่วยกิต  (๓  ชั่วโมง) 



ค๒๓๑๐๒    คณิตศาสตร์ ๖                   จ านวน  
๑.๕  หน่วยกิต  (๓  ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชาและรายช่ือวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์                       จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
ค๒๑๒๐๒   คณิตศาสตร์                                  จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
ค๒๒๒๐๑   คณิตศาสตร์                            จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
ค๒๒๒๐๒   คณิตศาสตร์              จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
ค๒๓๒๐๑   คณิตศาสตร์                              จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
ค๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร์                       จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
 
 
 

รหัสวิชาและรายช่ือวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

ค๓๑๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๑      จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 



ค๓๑๑๐๒   คณิตศาสตร์๒                จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์๓       จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
ค๓๒๑๐๒   คณิตศาสตร์๔      จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์๕       จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์๖       จ านวน  ๑.๐  
หน่วยกิต  (๒  ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศ

าสตร ์
 
 
 
 

 
 

  



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร๑์                                
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑              เวลา ๑๖๐ 
ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกแก้ปัญหา 
การใช้จ านวนบอกปริมาณท่ีได้จากการนับ การอ่าน 
และการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจ านวนนับไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐ การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ การบอกอันดับท่ี 
การแสดงจ านวนนับ ไม่เกิน ๒๐ 
ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนนับในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวน 
การใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงล าดับจ านวนไม่เกิน ๕ จ านวน  

ความหมายของการบวก และการใช้เครื่องหมาย + 
การบวกท่ีไม่มีการทด ความหมายของการลบ และการใช้เครื่องหมาย – 
การลบท่ีไม่มีการกระจาย 
ของจ านวนนับและหาค่าของการใช้พลังงานและส่ิงแวดล้อม การบวก 
ลบระคน การรู้จักใช้จ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก  การลบ 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  
และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหากา
รบวก  การลบ  ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ  ๐  
ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละ ๑  ทีละ 
๑๐  รูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้าของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกใน 
แต่ละชุดท่ีซ้ามี  ๒ รูป วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร 
เป็นเมตร การวัดน้าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
และใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐานโดยใช้หน่วยมาตรฐานท้องถ่ิน 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเก่ียวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
และน้าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
เพื่อการน ามาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 



จ าแนกรูปสามเหล่ียม รูปสี่เหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ท่ีสัมพันธ์กับธงชาติอาเซียน 
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
เมื่อก าหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย  

การจัดประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึ
กษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณ และทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
การส่ือสารและการสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และน าประสบการณ์ความรู้ ความคิด 
ทักษะและกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ ส่ิงต่าง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์สามารถท างาน 
อย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ 
มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล 
ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ 
ท่ีต้องการวัด   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด 
  ค ๑.๑   ป.๑/๑  บอกจ านวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ 
ตามจ านวนท่ีก าหนด อ่านและเขียนตัวเลข 
                                ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐ 



           ค ๑.๑  ป.๑/๒   เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
โดยใช้เคร่ืองหมาย = ≠ > <  
           ค ๑.๑  ป.๑/๓   เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ 
ถึง ๕ จ านวน 
           ค ๑.๑  ป.๑/๔   
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสั
ญลักษณ์ 
                                แสดงการลบของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
           ค ๑.๑  ป.๑/๕   
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของ
จ านวนนับไม่ 
                                เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
   ค ๑.๒   ป.๑/๑  
ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละ ๑ 
และทีละ ๑๐  
                                และระบุรูปท่ีหายไปในแบบรูปซ้า 
ของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละ        
                                ชุดท่ีซ้ามี ๒ รูป 
   ค ๒.๑   ป.๑/๑  
วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 
           ค ๒.๑   ป.๑/๒  วัดและเปรียบเทียบน้าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด 
   ค ๒.๒   ป.๑/๑  จ าแนกรูปสามเหล่ียม รูปสี่เหล่ียม วงกลม วงรี 
ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม  
                                 ทรงกระบอก และกรวย 
   ค ๓.๑   ป.๑/๑   
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
เมื่อก าหนดรูป ๑ รูป 
                                 แทน ๑ หน่วย 
 
 รวมท้ังหมด   ๑๐ ตัวชีวั้ด 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

ค๑๑๒๐๑  คณิตศาสตรเ์พ่ิมเติม                        
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑        เวลา ๔๐ 
ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 จ านวนนับ การบอกต าแหน่งและล าดับท่ี  
การวัดความยาวและการวัดน้าหนัก การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเก่ียวกับความยาวและน้าหนัก  รูปเรขาคณิต 
จ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
โจทย์ปัญหาระคน การแก้โจทย์ปัญหา 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าควา
มรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นท่ีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น การแก้ปัญหา 



การส่ือสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง 
การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์                      
 เพื่อให้มีนิสัยในการท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบมีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีวินัย  
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทยพร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์แ
ละน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  
 
 
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวัง 

1. ใช้ความรู้เก่ียวกับรูปเรขาคณิตในการจ าแนกรูปเรขาสองมิติและรู
ปเรขาคณิตสามมิติได้ 

2. แก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเก่ียวกับการวัดความยาวได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเก่ียวกับการวัดน้าหนักได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร ์๒ 
ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่๒ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
เวลา   ๑๖๐  ช่ัวโมง                                 



ค าอธิบายรายวิชา 
ผู้เรียนศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ 

ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาและจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเขียนแล
ะการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
การนับทีละ  ๒ ทีละ  ๕ ทีละ  ๑๐ และทีละ ๑๐๐ จ านวนคู่  จ านวนค่ี 
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนใน
รูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย  =   ≠  > <  
การเรียงล าดับจ านวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง ๕ 
จ านวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ความหมายของการคูณและการหาร 
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก  การลบ การคูณ 
และการหาร การบวก ลบ คูณ 
หารระคนเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
การแก้โจทย์ปัญหาและสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาค าตอบ 
แสดงวิธีหาค าตอบโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
และ ๐ การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 
การบอกและเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลาท่ี
มีหน่วยเด่ียวและเป็นหน่วยเดียวกัน  
การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตร 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ เก่ียวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร 
วัดและเปรียบเทียบน้าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
การคาดคะเนน้าหนักเป็นกิโลกรัม 
การเปรียบเทียบน้าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม 
กิโลกรัมกับขีด 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ เก่ียวกับน้าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
การวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
และใช้หน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐานตามท้องถ่ิน 



เพื่อการน ามาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรและความจุ ท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชา 
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร ลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลมและวงรี 
และการเขียนรูปเรขาคณิต ๒ มิติ โดยใช้แบบของรูป 
จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม 
การอ่านแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนดรูป ๑ รูป แทน ๒ หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ 
หน่วย  
 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าควา
มรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นท่ีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง 
การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์                      
 เพื่อให้มีนิสัยในการท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบมีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีวินัย  
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทยพร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์แ
ละน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  
 
 
 
 
 มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด 
ค ๑.๑  ป.๒/๑    บอกจ านวนของส่ิงต่าง ๆ แสดงส่ิงต่าง ๆ 

ตามจ านวนท่ีก าหนด อ่านและเขียนตัวเลข 
                      ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน 

๑,๐๐๐ และ ๐ 
ค ๑.๑  ป.๒/๒   เปรียบเทียบจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
โดยใช้เคร่ืองหมาย =   ≠  > < 
ค ๑.๑  ป.๒/๓    เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ต้ังแต่ ๓ ถึง 
๕ จ านวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ  



ค ๑.๑  ป.๒/๔    
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสั
ญลักษณ์แสดงการ 
                      การลบของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
ค ๑.๑  ป.๒/๕    
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวน ๑ 
หลักกับจ านวนไม่ 
                      เกิน ๒ หลัก 
ค ๑.๑  ป.๒/๖    
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน 
๒ หลัก ตัวหาร ๑  
                      หลักโดยท่ีผลหารมี ๑ หลักท้ังหารลงตัวและหารไม่ลงตัว 
ค ๑.๑  ป.๒/๗    หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
ค ๑.๑  ป.๒/๘    แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ 
ข้ันตอนของจ านวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
ค ๒.๑  ป.๒/๑    
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลาท่ีมีหน่วยเด่ียวและเป็นห
น่วยเดียวกัน 
ค ๒.๑  ป.๒/๒    วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
ค ๒.๑  ป.๒/๓    แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเก่ียวกับความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเมตรและ 
                      เซนติเมตร 
ค ๒.๑  ป.๒/๔    วัดและเปรียบเทียบน้าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด 
ค ๒.๑  ป.๒/๕    แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเก่ียวกับน้าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม  
                      กิโลกรัมและขีด 
ค ๒.๑  ป.๒/๖    วัดและเปรียบเทียปริมาตรและความจุเป็นลิตร 
ค ๒.๒  ป.๒/๑    จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม 
ค ๓.๑  ป.๒/๑    
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อก าหนด
รูป ๑ รูป แทน ๒  
                      หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย     



 
   รวม    ๑๖      ตัวชีวั้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

ค๑๒๒๐๑  คณิตศาสตรเ์พ่ิมเติม                        
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒        เวลา ๔๐ 
ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 จ านวนนับ การบอกต าแหน่งและล าดับท่ี  
การวัดความยาวและการวัดน้าหนัก การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเก่ียวกับความยาวและน้าหนัก  รูปเรขาคณิต 
จ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
โจทย์ปัญหาระคน การแก้โจทย์ปัญหา 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าควา
มรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



เน้นท่ีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง 
การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์                      
 เพื่อให้มีนิสัยในการท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบมีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีวินัย  
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทยพร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์แ
ละน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  
 
 
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวัง 

1. ใช้ความรู้เก่ียวกับรูปเรขาคณิตในการจ าแนกรูปเรขาสองมิติและรู
ปเรขาคณิตสามมิติได้ 

2. แก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเก่ียวกับการวัดความยาวได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเก่ียวกับการวัดน้าหนักได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 



ค๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร๓์                        
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓                เวลา ๑๖๐ 
ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ผู้เรียนศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ 
ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาและจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเขียนแล
ะการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจ านวนใน
รูปกระจาย การเปรียบเทียบและการเรียงล าดับจ านวน บอก อ่าน 
และเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ  ตามเศษส่วนท่ีก าหนด 
การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ 
การหารจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ การบวก และการลบ 
การคูณของจ านวน ๑ หลักกับจ านวนไม่เกิน ๔ หลัก และจ านวน ๒ 
หลักกับจ านวน ๒ หลัก การหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 
หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน 
การแก้โจทย์ปัญหาและสร้างโจทย์ปัญหาแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญ
หา ๒ ข้ันตอน การบวก การลบเศษส่วน 
ท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลลัพธ์ไม่เกิน ๑ 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลลัพธ์ไม่เกิน ๑ 
แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน การบอกจ านวนเงิน 
เขียนแสดงจ านวนเงิน แบบใช้จุด 
การเปรียบเทียบจ านวนเงินและการแลกเงินโดยใช้อัตราแลกเงินต่างประเ
ทศ การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ 
รายจ่ายในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเงิน 
การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) 
หรือทวิภาค (:) และการอ่าน การบอกเวลาเป็นชั่วโมงและนาที 
การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงกับนาที 
การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา 



การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา 
และระยะเวลา การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร 
เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 
การเลือกเคร่ืองวัดความยาวท่ีเหมาะสม 
การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 
การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความ
ยาว การเลือกเคร่ืองชั่งน้าหนักท่ีเหมาะสม 
การคาดคะเนน้าหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 
การเปรียบเทียบน้าหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับน้าหนั
ก การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
การเลือกเคร่ืองตวงท่ีเหมาะสม การคาดคะเนปริมาตรและความจุ 
การเปรียบเทียบปริมตรและความจุ 
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง 
กับมิลลิลิตร 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมา
ตรและความจุ 
ระบุเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร 
การเก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 
การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ และตารางทางเดียว (one–way 
table) จากข้อมูลการใช้พลังงานภายในโรงเรียน 
โดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวในการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา 

ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าควา
มรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นท่ีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง 
การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์                      
 เพื่อให้มีนิสัยในการท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบมีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีวินัย  
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  



รักความเป็นไทยพร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์แ
ละน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด 
ค ๑.๑  ป.๓/๑    อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 

ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐และ ๐ 
ค ๑.๑  ป.๓/๒    เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

และ ๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
ค ๑.๑  ป.๓/๓    บอก อ่าน และเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ 

และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วนท่ีก าหนด 
ค ๑.๑  ป.๓/๔    

เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากันโดยท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือ
เท่ากับตัวส่วน 

ค ๑.๑  ป.๓/๕    
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบขอ
งจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

ค ๑.๑  ป.๓/๖    
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณข
องจ านวน ๑ หลักกับจ านวนไม่เกิน ๔ หลักและจ านวน ๒ 
หลักกับจ านวน ๒ หลัก 

ค ๑.๑  ป.๓/๗    
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ี
ตัวต้ังไม่เกิน ๔หลัก ตัวหาร ๑ หลัก 

ค ๑.๑  ป.๓/๘    หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

ค ๑.๑  ป.๓/๙    แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอน 
ของจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

ค ๑.๑  ป.๓/๑๐  
หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 
๑ และหาผลลบของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 

ค ๑.๑  ป.๓/๑๑  
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกของเศษส่วนท่ีมีตั



วส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ 
และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 

ค ๑.๒  ป.๓/๑    
ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง
ทีละเท่า ๆ กัน 

ค ๒.๑  ป.๓/๑    แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเงิน 
ค ๒.๑  ป.๓/๒    แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา 
และระยะเวลา 
ค ๒.๑  ป.๓/๓    เลือกใช้เครื่องวัดความยาวท่ีเหมาะสม 

วัดและบอกความยาวของส่ิงต่าง ๆ 
เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร 

ค ๒.๑  ป.๓/๔    คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
ค ๒.๑  ป.๓/๕    เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร 

เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
ค ๒.๑  ป.๓/๖    แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาว 

ท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร 
กิโลเมตรและเมตร 

ค ๒.๑  ป.๓/๗    เลือกใช้เคร่ืองชั่งท่ีเหมาะสม 
วัดและบอกน้าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม 

ค ๒.๑  ป.๓/๘    คาดคะเนน้าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด 
ค ๒.๑  ป.๓/๙    เปรียบเทียบน้าหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
ค ๒.๑  ป.๓/๑๐  
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับน้าหนักเป็นกิโลกรัมกับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม 
ค ๒.๑  ป.๓/๑๑  เลือกใช้เคร่ืองชั่งท่ีเหมาะสม 
วัดและเปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
ค ๒.๑  ป.๓/๑๒  คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
ค ๒.๑  ป.๓/๑๓  

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรและควา
มจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร  

ค ๒.๒  ป.๓/๑    
ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสม
มาตร 



ค ๓.๑  ป.๓/๑    เขียนแผนภูมิรูปภาพ 
และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทย์ปั
ญหา 

ค ๓.๑  ป.๓/๒    เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลท่ีเป็นจ านวนับ 
และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาค าตอบของโจทย์ปั
ญหา 

 
           รวม     ๒๘    ตัวชีวั้ด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

ค๑๓๒๐๑  คณิตศาสตรเ์พ่ิมเติม                        
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓        เวลา ๔๐ 
ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 จ านวนนับ การบอกต าแหน่งและล าดับท่ี  
การวัดความยาวและการวัดน้าหนัก การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเก่ียวกับความยาวและน้าหนัก  รูปเรขาคณิต 
จ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
โจทย์ปัญหาระคน การแก้โจทย์ปัญหา 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
 ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าควา
มรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นท่ีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง 
การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์                      
 เพื่อให้มีนิสัยในการท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบมีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีวินัย  
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทยพร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์แ
ละน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  
 
 



ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวัง 
1. ใช้ความรู้เก่ียวกับรูปเรขาคณิตในการจ าแนกรูปเรขาสองมิติและรู
ปเรขาคณิตสามมิติได้ 

2. แก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเก่ียวกับการวัดความยาวได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเก่ียวกับการวัดน้าหนักได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร๔์                        
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔                เวลา ๑๖๐ 
ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ผู้เรียนศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ 
ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาและจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเขียนแล
ะการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  
หลักและค่าประจ าหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มประเทศในอาเซียน 
การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
การเปรียบเทียบและการเรียงล าดับจ านวนค่าประมาณของจ านวนนับและ



การใช้เครื่องหมาย ≈  บอก อ่าน และเขียนเศษส่วน จ านวนคละ 
แสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ ตามเศษส่วน และจ านวนคละท่ีก าหนด 
เปรียบเทียบ 
เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัว
หนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนคละและเศษเกิน เศษส่วนท่ีเท่ากัน 
เศษส่วนอย่างต่าและเศษส่วนท่ีเท่ากับจ านวนนับ การบวก 
การลบของเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัว
หนึ่ง การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ และจ านวนคละ อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่งจากสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทศนิยมท่ีเท่ากัน หลัก ค่าประจ าหลัก 
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม 
และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูป การบวก การลบ การคูณ การหาร 
จ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การประมาณผลลัพธ์ของการบวก 
การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล 
การสร้างโจทย์ปัญหา แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอน 
เพื่อหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวก การลบ 
การคูณของจ านวนหลายหลัก ๒ จ านวน ท่ีมีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก 
การหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก การบวก 
การลบทศนิยม ผลบวก และผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง 
แก้โจทย์ปัญหาการใช้ไฟฟ้าและน้าประปา 
และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ 
ข้ันตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง   การบอกระยะเวลาเป็นวินาที 
นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลา 
การอ่านตารางเวลา 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา 
การหาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 
การท าพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าโดยใช้ความรู้เร่ืองความยาวรอบรูปและพื้น
ท่ีของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 
สร้างรูปสี่เหล่ียมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาวของด้าน 
วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 



จ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม 
การอ่านและเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) และตารางสองทาง 
(two-way table) โดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง 
ตารางสองทางในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา   

ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าควา
มรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นท่ีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง 
การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์                      

 เพื่อให้มีนิสัยในการท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบมีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีวินัย  
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทยพร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์แ
ละน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด  
ค ๑.๑  ป.๔/๑    อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูบารบิกตัวเลขไทย 

และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  
ค ๑.๑  ป.๔/๒    เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
ค ๑.๑  ป.๔/๓    บอก อ่าน และเขียนเศษส่วน 

จ านวนคละแสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ 
ตามเศษส่วน จ านวนคละท่ีก าหนด 

ค ๑.๑  ป.๔/๔    เปรียบเทียบ 
เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัว
หนึ่ง 
ค ๑.๑  ป.๔/๕    อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ 

ต าแหน่งแสดงปริมาณของส่ิงต่าง ๆ และแสดงส่ิงต่าง ๆ 
ตามทศนิยมท่ีก าหนด 

ค ๑.๑  ป.๔/๖    เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต าแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ  



ค ๑.๑  ป.๔/๗    ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล 

ค ๑.๑  ป.๔/๘    
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกแ
ละประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

ค ๑.๑  ป.๔/๙    
หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณข
องจ านวนหลายหลัก ๒ จ านวน ท่ีมีผลคูณไม่เกิน ๖ 
หลักและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๖ 
หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก 

ค ๑.๑  ป.๔/๑๐  หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ 
และ ๐  
ค ๑.๑  ป.๔/๑๑  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ 
ข้ันตอนของจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
ค ๑.๑  ป.๔/๑๒  สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอน ของจ านวนนับและ ๐ 
พร้อมท้ังหาค าตอบ 
ค ๑.๑  ป.๔/๑๓  หาผลบวก 
ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัว
หนึ่ง 
ค ๑.๑  ป.๔/๑๔  

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา 
การลบเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณข
องอีกตัวหนึ่ง 

ค ๑.๑  ป.๔/๑๕  หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง 
ค ๑.๑  ป.๔/๑๖  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ๒ 
ข้ันตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง          
ค ๒.๑  ป.๔/๑    แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเวลา 
ค ๒.๑  ป.๔/๒  วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 
ค ๒.๑  ป.๔/๓    แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับ 
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 
ค ๒.๒  ป.๔/๑    จ าแนกชนิดของมุม 
บอกชื่อมุมส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม 
ค ๒.๒  ป.๔/๒    สร้างรูปสี่เหล่ียมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาวของด้าน 



ค ๓.๑ ป.๔/๑  ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง 
ตารางสองทางในการหาค าตอบ 

    
 รวม  ๒๒  ตัวชีวั้ด 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร๕์                        
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕                เวลา ๑๖๐ 
ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ผู้เรียนศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ 
ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาและจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเขียนเศ
ษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ 
ในรูปทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง การใช้เคร่ืองหมายประมาณ ≈ 
จ านวนนับและ ๐ การบวก การลบ การคูณ และการหาร 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไ
ตรยางศ์ เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
จ านวนคละ การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ หาผลบวก ผลลบ 
ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และจ านวนคละ ๒ ข้ันตอน การคูณ 
การหารทศนิยม ผลคูณ และผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง 
การประมาณผลลัพธ์ ของการการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ การคูณ การหารของทศนิยม ๒ ข้ันตอน ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากรในกลุ่ม
อาเซียน 



การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 
๒ ข้ันตอน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร 
เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เร่ืองทศนิยม 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความ
ยาวท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยมของการเดินทางจากโรงเรี
ยนไปยังสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ในท้องถ่ินโดยเลือกระยะทางท่ีส้ันท่ีสุด 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้าหนัก กิโลกรัมกับกรัม 
โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับน้าหนั
กท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 
ปริมาตรของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 
และความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความสัมพันธ์ระหว่าง 
มิลลิเมตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมา
ตรของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก และความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
รูปเรขาคณิตสองมิติ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ียม 
พื้นท่ีของรูปสี่เหล่ียมด้านขนานและรูปสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 
การแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหล่ียม 
พื้นท่ีของรูปสี่เหล่ียมด้านขนานและรูปสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน 
เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการต้ังฉาก 
เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 
สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตร
งท่ีก าหนดให้ มุมแย้ง 
มุมภายในและมุมภายนอกท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 
(transversal) ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหล่ียม 
สร้างรูปสี่เหล่ียมเมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อ
ก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม 
อ่านและเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลท่ีเป็นจ านวนนับ 
การอ่านกราฟเส้นแสดงข้อมูลการใช้น้า ไฟฟ้า และขยะ 
ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าควา
มรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



เน้นท่ีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง 
การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์                      
  เพื่อให้มีนิสัยในการท างานอย่างมีระบบ มีระเบียบมีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีวินัย  
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  
รักความเป็นไทยพร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์แ
ละน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด 
ค ๑.๑  ป.๕/๑     เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ 

๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม 
ค ๑.๑  ป.๕/๒    

 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยา
งศ์ 

ค ๑.๑  ป.๕/๓ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละ 
ค ๑.๑  ป.๕/๔ หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
ค ๑.๑  ป.๕/๕ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 

การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ข้ันตอน 
ค ๑.๑  ป.๕/๖ หาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ 

ต าแหน่ง 
ค ๑.๑  ป.๕/๗ หาผลหารท่ีตัวต้ังเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน ๓ 

ต าแหน่ง และตัวหารเป็นจ านวนนับ 
ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง 

ค ๑.๑  ป.๕/๘ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารทศนิยม ๒ ข้ันตอน 

ค ๑.๑  ป.๕/๙ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ 
ข้ันตอน 

ค ๒.๑  ป.๕/๑
 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวท่ีมี
การเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 

ค ๒.๑  ป.๕/๒
 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับน้าหนักท่ีมีก
ารเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 



ค ๒.๑  ป.๕/๓
 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของ
ทรงสี่เหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหล่ียมมุมฉ
าก 

ค ๒.๑  ป.๕/๔
 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอ
บรูปสี่เหล่ียมและพื้นท่ีของรูปสี่เหล่ียมด้านขนานและรูปสี่เห
ล่ียมขนมเปียกปูน 

ค ๒.๒  ป.๕/๑
 สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงห
รือส่วนของเส้นตรงท่ีก าหนดให้ 

ค ๒.๒  ป.๕/๒ จ าแนกรูปสี่เหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
ค ๒.๒  ป.๕/๓ สร้างรูปสี่เหล่ียมชนิดต่าง ๆ 

เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าห
นดความยาวของเส้นทแยงมุม 

ค ๒.๒  ป.๕/๔ บอกลักษณะของปริซึม 
ค ๓.๑  ป.๕/๑ ใช้ช้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
ค ๓.๑  ป.๕/๒ เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลท่ีเป็นจ านวนนับ 
 
  รวม  ๑๙  ตัวชีวั้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร๖์                        
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 



ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖                เวลา ๑๖๐ 
ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบ 
เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละจากสถานการณ์ต่างๆ 
การเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ 
จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจ านวนนับ 
การหาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีก าหนดให้ การหา ห.ร.ม. 
ของจ านวนนับไม่เกิน 3 จ านวน การหา ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน 3 
จ านวน การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เก่ียวกับ 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและ จ านวนคละ 2-3 ข้ันตอน 
การหาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหารทศนิยม 3 ข้ันตอน 
การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
การแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2-3 ข้ันตอน 
การแสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหา เก่ียวกับแบบรูป   
การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต
สามมิติท่ีประกอบด้วยทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 
การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของรูปหลายเหล่ียม 
การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ี
ของวงกลม การจ าแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
การสร้างรูปสามเหล่ียม เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม 
การบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ 
การระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคล่ี 
และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
และการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการเปรียบเทียบ เรียงล าดับ 
เขียนอัตราส่วน หาอัตราส่วน หา ห.ร.ม ค.ร.น แสดงวิธีคิด หาผลลัพธ์ 
แสดงวิธีหาค าตอบ จ าแนก บอกลักษณะรูปเลขาคณิตสามมิติ 



ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมหาค าตอบ 
บูรณาการกระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การให้เหตุผลอิงหลักการ และกระบวนการสร้างทักษะการฝึกปฏิบัติ 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด Research Based Learning 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสารและสื่อความหมายทางคณิตศาส
ตร์ในสถานการณ์ต่างๆ                       มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานทางคณิตศาสตร์ 
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ 
หรือศาสตร์อ่ืนๆ และน าทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชีวั้ด 
ค ๑.๑  ป.๖/๑ เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ 

จากสถานการณ์ต่าง ๆ  
ค ๑.๑  ป.๖/๒ เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ 

จากข้อความหรือสถานการณ์ 
โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจ านวนนับ 

ค ๑.๑  ป.๖/๓ หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีก าหนดให้ 
ค ๑.๑  ป.๖/๔ หา ห.ร.ม. ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ จ านวน 
ค ๑.๑  ป.๖/๕ หา ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน ๓ จ านวน 
ค ๑.๑  ป.๖/๖

 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เก่ียวกั
บ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 



ค ๑.๑  ป.๖/๗ หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ 

ค ๑.๑  ป.๖/๘
 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวน
คละ ๒ – ๓ ข้ันตอน 

ค ๑.๑  ป.๖/๙ หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหาร 
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง 

ค ๑.๑  ป.๖/๑๐ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
การคูณ การหารทศนิยม ๓ ข้ันตอน 

ค ๑.๑  ป.๖/๑๑ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
ค ๑.๑  ป.๖/๑๒ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒ – ๓ 

ข้ันตอน 
ค ๑.๒  ป.๖/๑ แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเก่ียวกับแบบรูป 
ค ๒.๑  ป.๖/๑

 แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเก่ียวกับปริมาตรข
องรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก 

ค ๒.๑  ป.๖/๒
 แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเก่ียวกับความยาวร
อบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 

ค ๒.๑  ป.๖/๓
 แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเก่ียวกับความยาวร
อบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 

ค ๒.๒  ป.๖/๑ จ าแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
ค ๒.๒  ป.๖/๒

 สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อก าหนดความยาวของด้านและข
นาดของมุม 

ค ๒.๒  ป.๖/๓ บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ  
ค ๒.๒  ป.๖/๔ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคล่ี 

และระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ค ๓.๑  ป.๖/๑

 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจท
ย์ปัญหา 

 
รวม      ๒๑     ตัวชีวั้ด 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสรา้งรายวิชาคณิตศาสตรพ์ื้
นฐาน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน                                                     
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑                                                            จ านวน  ๑๖๐  
ช่ัวโมง/ปี 

หน่
วย
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
( 

ช่ัวโมง 
) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

๑ จ านวนนับ 
๑-๑๐ และ ๐ 

มฐ.ค ๑.๑   
ป.๑/๑  

การใช้จ านวนบอกป
ริมาณท่ีได้จากการนั
บพร้อมท้ังเขียนและ

12 4 



ป.๑/๒   
ป.๑/๓ 
 

อ่านตัวเลขฮินดูอาร
บิกและตัวเลขไทย 
การแสดงจ านวนนับ
ในรูปความสัมพันธ์ข
องจ านวนแบบส่วนย่
อย – ส่วนรวม  
(part – whole 
relationship)การนั
บเพิ่มและการนับลด   
การเรียงล าดับจ านว
น 
และเปรียบเทียบจ า
นวนโดยใช้เคร่ืองหม
าย =   ‡   >   <   
จ านวน ๑-๑๐ และ 
๐  
 

๒ การบวกจ าน
วนสองจ านว
นท่ีผลบวก 
ไม่เกิน 10  
 

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๑/๔   
ป.๑/๕ 
 

ความหมายของการ
บวก  การหาผลบวก 
และความสัมพันธ์ขอ
งการบวก 
หาค่าของตัวไม่ทรา
บค่าในประโยคสัญลั
กษณ์แสดงการบวก
พร้อมท้ังวิเคราะห์แ
ละแสดงวิธีหาค าตอ
บของโจทย์ปัญหากา
รบวกได้ 
 

15 5 

๓ การลบจ านว
นสองจ านวน
ท่ีตัวต้ังไม่เกิ
น 10  
 

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๑/๔   
ป.๑/๕ 
 

ความหมายของการ
ลบ การหา ผลลบ 
และความสัมพันธ์ขอ
งการลบ 
หาค่าของตัวไม่ทรา

15 5 



บค่าในประโยคสัญลั
กษณ์แสดงการการล
บพร้อมท้ังวิเคราะห์
และแสดงวิธีหาค าต
อบของโจทย์ปัญหา
การลบได้ 
 

4 จ านวนนับ 
๑๑-๒๐ 

มฐ.ค ๑.๑   
ป.๑/๑  
ป.๑/๒   
ป.๑/๓ 
 

การใช้จ านวนบอกป
ริมาณท่ีได้จากการนั
บพร้อมท้ังเขียนและ
อ่านตัวเลขฮินดูอาร
บิกและ  

10 4 

หน่
วย
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

 
เวลา 

( 
ช่ัวโมง 
) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

   

ตัวเลขไทย 
การแสดงจ านวนนับ
ในรูปความสัมพันธ์ข
องจ านวนแบบส่วนย่
อย – ส่วนรวม (part 
– whole 
relationship)การนั
บเพิ่มและการนับลด   
การเรียงล าดับจ านว
น 
และเปรียบเทียบจ า
นวนโดยใช้เคร่ืองหม
าย =   ‡   >   <   
จ านวน ๑๑ – ๒๐ 
 

  



5 การบวก 
การลบจ านว
นท่ีมีผลลัพธ์
และตัวต้ังไม่เ
กิน ๒๐ 
การอนุรักษ์พ
ลังงานและส่ิ
งแวดล้อม 

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๑/๔   
ป.๑/๕ 
 

บวกลบจ านวนนับ 
วิเคราะห์หาค าตอบจ
ากโจทย์ปัญหาและก
ารสร้างโจทย์ปัญหา
การบวกการลบจ าน
วนไม่เกิน ๒๐ 
และหาค่าของการใช้
พลังงานในช่วงวัน
น าไปใช้ในชีวิตประ
จ าวันได้ 
 

16 5 

6 แผนภูมิรูปภ
าพ 

มฐ.ค ๓.๑  
ป.๑/๑       

การอ่านแผนภูมิรูปภ
าพใช้ข้อมูลจากแผน
ภูมิรูปภาพในการหา
ค าตอบของโจทย์ปั
ญหา เมื่อก าหนดรูป 
๑ รูปแทน      ๑ 
หน่วย 
 

5 3 

7 การวัดน้าหนั
ก 
โดยใช้หน่วย
มาตรฐานท้อ
งถ่ิน 

มฐ.ค ๒.๑  
ป.๑/๒ 

วัดและเปรียบเทียบ
น้าหนักเป็นกิโลกรัมเ
ป็นขีด 
และใช้หน่วยท่ีไม่ใช่
หน่วยมาตรฐานโดยใ
ช้หน่วยมาตรฐานท้อ
งถ่ิน 
การแก้โจทย์ปัญหาก
ารบวก 
การลบเก่ียวกับน้าห
นักท่ีมีหน่วยเป็นกิโล
กรัมเป็นขีด  
 

7 4 



8 การบอกต าแ
หน่งและอันดั
บท่ี 

- อธิบายต าแหน่งของ
ส่ิงของ 
ต่าง ๆ 
โดยใช้ค าท่ีใช้ในการ
บอกต าแหน่งและแส
ดงต าแหน่งของส่ิงข
องต่าง ๆ 
ตามอันดับท่ีท่ี 

5 0 

หน่
วย
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

 
เวลา 

( 
ช่ัวโมง 
) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

   

ก าหนด 
พร้อมน าความรู้ไปป
ระยุกต์ใช้ในชีวิตประ
จ าวัน 
 

  

9 รูปเรขาคณิต มฐ. ค 1.2  
ป.1/1 

มฐ. ค 2.2 
ป.1/1 

จ าแนกรูปเรขาคณิต 
2 มิติ 3 มิติ 
บอกลักษณะและเขีย
นรูป 
เขราคณิต 2 
มิติโดยใช้แบบของรู
ป 
ระบุจ านวนท่ีหายไป
ในแบบรูปซ้าของจ า
นวน รูปเรขาคณิต 
และรูปอ่ืน ๆ   
 

8 2 

10 จ านวนนับ 
๒๑-๑๐๐ 

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๑/๑  
ป.๑/๒   
ป.๑/๓ 

การใช้จ านวนบอกป
ริมาณท่ีได้จากการนั
บพร้อมท้ังเขียนและ
อ่านตัวเลขฮินดูอาร

15 4 
 
 
 



มฐ.ค 1.2  
ป.1/1 

บิกและตัวเลขไทย 
การแสดงจ านวนนับ
ในรูปความสัมพันธ์ข
องจ านวนแบบส่วนย่
อย – ส่วนรวม  
(part – whole 
relationship)การนั
บเพิ่มและการนับลด   
การเรียงล าดับจ านว
น 
และเปรียบเทียบจ า
นวนโดยใช้เคร่ืองหม
าย =   ‡   >   <   
ของจ านวน ๒๑ – 
๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

11 การความยา
ว 
โดยใช้หน่วย
มาตรฐานท้อ
งถ่ิน 

มฐ.ค ๒.๑  
ป.๑/๑   

วัดและเปรียบเทียบ
ความยาวเป็นเซนติเ
มตร เป็นเมตร 
และใช้หน่วยท่ีไม่ใช่
หน่วยมาตรฐานโดยใ
ช้หน่วยมาตรฐานท้อ
งถ่ิน 
การแก้โจทย์ปัญหาก
ารบวก 
การลบเก่ียวกับความ
ยาวท่ีมีหน่วยเป็นเซ
นติเมตร เป็นเมตร 
เพื่อการน ามาใช้ให้คุ้
มค่าและเกิดประโยช
น์มากท่ีสุด 
 

13 3 



12 การบวกท่ีผล
บวกไม่เกิน 
๑๐๐    

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๑/๔   
ป.๑/๕ 
 

การบวกและโจทย์ปั
ญหาการบวก 
พร้อมท้ังการสร้างโจ
ทย์ปัญหาการบวก 
วิเคราะห์และ 

10 4 

 
หน่
วย
ที ่

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

 

  

หาค าตอบของโจทย์
ปัญหาตระหนักถึงค
วามสมเหตุสมผลขอ
งค าตอบจ านวนไม่เกิ
น 
๑๐๐ และ ๐ 
 

 

 

๑3 การลบจ านว
นท่ีตัวต้ังไม่เ
กิน ๑๐๐    

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๑/๔   
ป.๑/๕ 
 

การลบและโจทย์ปัญ
หาการลบ 
พร้อมท้ังการสร้างโจ
ทย์ปัญหาการลบ 
วิเคราะห์และหาค าต
อบของโจทย์ปัญหา 
ตระหนักถึงความสม
เหตุสมผลของค าตอ
บ จ านวนไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐ 
 

14 4 

14 โจทย์ปัญหา
การบวกและ
โจทย์ปัญหา
การลบ 

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๑/๔   
ป.๑/๕ 
 

โจทย์ปัญหาการบวก
และโจทย์ปัญหาการ
ลบ 
พร้อมท้ังการสร้างโจ
ทย์ปัญหาการลบ 
วิเคราะห์และหาค าต

15  3 



อบของโจทย์ปัญหา 
ตระหนักถึงความสม
เหตุสมผลของค าตอ
บ จ านวนไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐ 
 
รวมหน่วยการเรียนรู้     

๑๖๐ 
    ๕๐ 

                                                                              
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๑ 

    ๒๐ 

                                                                              
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๒ 

    ๓๐ 

                                                                              รวมตลอดปี/ภาค     
๗๐:๓
๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งรายวิชา  
 

รายวิชา คณิตศาสตรเ์พ่ิมเติม                                                      
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์                                                  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑                                                             จ านวน ๔๐ 
ช่ัวโมง / ปี 
 



ล าดับ
ที ่ ช่ือหน่วยการเรยีนรู ้

เวลาเรี
ยน 

(ช่ัวโม
ง) 

น้าห
นักคะ
แนน 

(๑๐๐
) 

๑ รูปเรขาคณิต 
- จ าแนกรูปเรขาสองมิติ 
- จ าแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ 

๑๐ ๑๐ 

๒ การวัดความยาว 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวกเก่ียวกับการวัดควา
มยาว 

- แก้โจทย์ปัญหาการลบเก่ียวกับการวัดความ
ยาว 

๑๐ ๑๕ 

๓ การวัดน้าหนัก 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวกเก่ียวกับการวัดน้าห
นัก 

- แก้โจทย์ปัญหาการเก่ียวกับการวัดน้าหนัก 

๑๐ ๑๕ 

๔ โจทย์ปัญหาการบวก การลบระคน ๑๐ ๑๐ 
รวมหน่วยการเรียนรู้        ๔๐     ๕๐ 

                                                                              
สอบปลายภาคเรียนท่ี       ๑ 

    ๒๐ 

                                                                              
สอบปลายภาคเรียนท่ี       ๒ 

    ๓๐ 

                                                                              รวมตลอดปี/ภาค     
๗๐:๓
๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน                                                     
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                                                            จ านวน  ๑๖๐  
ช่ัวโมง/ปี 

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
( 

ช่ัวโมง 
) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

๑ จ านวนนับ
ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ 
และ ๐ 

มฐ. ค ๑.๑  
ป.๒/๑ 
ป.๒/๒ 
ป.๒/๓ 
 

การเขียนและอ่านตัวเ
ลขฮินดู    
อารบิกและตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดง
จ านวนการนับเพิ่มแล
ะนับลดลงทีละ ๒ , ๕ , 
๑๐, ๑๐๐ 
แบบรูปของจ านวนท่ีเ
พิ่มข้ึนและลดลงทีละ 
๒ , ๕ , ๑๐ ,๑๐๐ 
ค่าของตัวเลขโดดในแ
ต่ละหลัก  
การเขียนในรูปกระจา
ย  
การเปรียบเทียบและก

15 5 



ารเรียงล าดับจ านวน 
และการใช้เคร่ืองหมา
ย   = ≠  > <  
 

๒ การบวกแ
ละการลบ
จ านวนนับ
ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ 

 

มฐ. ค ๑.๑  
ป.๒/๔ 
ป.๒/๗  
ป.๒/๘ 
 

การบวกและการลบจ า
นวนสามจ านวน 
การหาค่าของตัวไม่ทร
าบค่าในประโยคสัญลั
กษณ์แสดงการบวกแล
ะการลบ 
ของจ านวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ 
การแก้โจทย์ปัญหา ๔ 
ข้ันคือท าความเข้าใจโ
จทย์ วางแผน 
ลงมือท าและตรวจสอ
บใช้ในการแก้โจทย์ปั
ญหาและการสร้างโจท
ย์ปัญหาการบวกการล
บ  
 

15 
 

๙ 

๓ การวัดควา
มยาว  
ตามหน่วย
มาตรฐาน
ของแต่ลท้
องถ่ิน 

มฐ. ค ๒.๑ 
ป.๒/๒ 
,ป.๒/๓  
  
 

การวัด การคาดคะเน 
และการเปรียบเทียบ 
ความยาวเป็นเมตรแล
ะเซนติเมตร 
และใช้หน่วยท่ีไม่ใช่ห
น่วยมาตรฐานโดยใช้ห
น่วยมาตรฐานท้องถ่ิน  
การแก้โจทย์ปัญหากา
รบวก 
การลบเก่ียวกับความย
าวเป็นเมตรและเซนติเ
มตรเพื่อการน ามาใช้ใ

1๕ 
 

๔ 



ห้คุ้มค่าและเกิดประโย
ชน์มากท่ีสุด 
 

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

 
เวลา 

( 
ช่ัวโมง 
) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

๔ การวัดน้า
หนัก 
ตามหน่วย
มาตรฐาน
ของแต่ลท้
องถ่ิน 

มฐ. ค ๒.๑ 
ป.๒/๔ , 
ป.๒/๕ 
 

การวัด การคาดคะเน 
และการเปรียบเทียบ 
น้าหนักเป็นกิโลกรัมแ
ละกรัม 
กิโลกรัมและขีด 
และใช้หน่วยท่ีไม่ใช่ห
น่วยมาตรฐานโดยใช้ห
น่วยมาตรฐานท้องถ่ิน  
การแก้โจทย์ปัญหากา
รบวก การลบเก่ียวกับ 
น้าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิ
โลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด 
เพื่อการน ามาใช้ให้คุ้ม
ค่าและเกิดประโยชน์ม
ากท่ีสุด 
 

1๕ ๔ 

๕ การคูณ มฐ. ค ๑.๑ 
ป.๒/๕ 
ป.๒/๗ 
 

การหาค่าของตัวไม่ทร
าบค่าในประโยคสัญลั
กษณ์แสดงการคูณขอ
งจ านวน ๑ 
หลักกับจ านวนไม่เกิน 
๒ หลัก 
ความหมายของการคู
ณ 
และความสัมพันธ์ของ

๒๐ ๘ 
 



การคูณ 
การแก้โจทย์ปัญหาแล
ะการสร้างโจทย์ปัญหา
การคูณ 
พร้อมท้ังหาค าตอบกา
รคูณ 
 

๖ การหาร มฐ. ค ๑.๑ 
ป.๒/๖   
ป.๒/๗ 
 

การหาค่าของตัวไม่ทร
าบค่าในประโยคสัญลั
กษณ์แสดงการหารท่ีตั
วต้ังไม่เกิน ๒ หลัก 
ตัวหาร ๑ หลัก 
โดยท่ีผลหารมี ๑ หลัก 
ท้ังหารลงตัวและไม่ลง
ตัว 
ความหมายของการหา
ร 
การหาผลหารและเศษ 
ความสัมพันธ์ของการ
หาร 
การแก้โจทย์ปัญหาแล
ะการสร้างโจทย์ปัญหา
การหาร 
พร้อมท้ังหาค าตอบกา
รหาร 
 

20 8 

๗ เวลา มฐ. ค ๒.๑ 
ป.๒/๑    
 

การอ่านปฏิทิน 
การบอกเวลานาฬิกาเ
ป็นนาฬิกาและนาที 
(ช่วง ๕ นาที) 
และการแก้โจทย์ปัญห
าเก่ียวกับเวลา 
 

๑0 2 



หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

8 การวัดปริ
มาตร 

มฐ. ค ๒.๑ 
ป.๒/๖  

การวัดปริมาตรและคว
ามจุโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใ
ช่หน่วยมาตรฐาน 
การเปรียบเทียบ 
และการแก้โจทย์ปัญห
าเก่ียวกับปริมาตรและ
ความจุเป็นช้อนชา 
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  
 

12 3 

9 
รูปเรขาค
ณิต 
 
 
 

มฐ. ค ๒.๒ 
ป.๒/๑ 
 
 
 

จ าแนกและบอกลักษ
ณะของรูปหลายเหล่ีย
ม วงกลม และวงรี 
และการเขียนรูปเรขา
คณิตสองมิติโดยใช้แบ
บของรูป 
 

๘ 
 
 

 

3 

10 การบวก  
ลบ  คูณ 
หารระคน 

-
การอนุรัก
ษ์พลังงาน
และส่ิงแว
ดล้อม 

มฐ. ค ๑.๑  
ป.๒/๔  
ป.๒/๕     
ป.๒/๖ ป. 
๒/๗ 
ป. ๒/๘ 
 

 การบวก การลบ 
การคูณการหารระคน
ของจ านวนนับให้เรียง
ล าดับข้ันการหาค าตอ
บโดยหาค าตอบในวงเ
ล็บก่อน 
กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหา  ๔ 
ข้ันคือท าความเข้าใจโ
จทย์ วางแผน 
ลงมือท าและตรวจสอ
บ 
ใช้ในการแก้โจทย์ปัญ

30 5 



หาการบวก ลบ คูณ 
หาร ระคนได้   
นักเรียนสามารถน าคว
ามรู้นี้ไปใช้ในการแก้ปั
ญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคนของจ านวน
ต่างๆและหาค่าการใช้
พลังงานต่างๆในชีวิต
ประจ าวันได้ 
 

๑1 แผนภูมิรูป
ภาพ 

มฐ.ค ๓.๑ 
ป.๒/๑ 
 

การอ่านแผนภูมิรูปภา
พโดยการใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการ
หาค าตอบของโจทย์ปั
ญหาเมื่อก าหนดรูป ๑ 
รูปแทน ๒ หน่วย ๕ 
หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย 

6 
 
 
 
 

3 

รวมหน่วยการเรียนรู้     
๑๖๐ 

    ๕๐ 

                                                                              
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๑ 

    ๒๐ 

                                                                              
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๒ 

    ๓๐ 

                                                                              รวมตลอดปี/ภาค     
๗๐:๓
๐ 

 
โครงสรา้งรายวิชา  

 
รายวิชา คณิตศาสตรเ์พ่ิมเติม                                                      
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์                                                  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒                                                             จ านวน ๔๐ 
ช่ัวโมง / ปี 
 



ล าดับ
ที ่ ช่ือหน่วยการเรยีนรู ้

เวลาเรี
ยน 

(ช่ัวโมง
) 

น้าห
นักคะ
แนน 

(๑๐๐
) 

๑ การวัดความยาว 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวกเก่ียวกับการวัดควา
มยาว 

- แก้โจทย์ปัญหาการลบเก่ียวกับการวัดควา
มยาว 

๑๐ ๑๕ 

๒ การวัดน้าหนัก 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวกเก่ียวกับการวัดน้า
หนัก 

- แก้โจทย์ปัญหาการเก่ียวกับการวัดน้าหนัก 

๑๐ ๑๕ 

๓ รูปเรขาคณิต 
- จ าแนกรูปเรขาสองมิติ 
- จ าแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ 

๕ ๕ 

4 การวัดปรมิาตร 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวกเก่ียวกับการวัดปริ
มาตร 

- แก้โจทย์ปัญหาการเก่ียวกับการวัดปริมาตร 

๕ ๕ 

๔ โจทย์ปัญหาระคน 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 

- แก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร 

๑๐ ๑๐ 

รวมหน่วยการเรียนรู้   ๔๐     ๕๐ 
                                                                              
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๑ 

    ๒๐ 

                                                                              
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๒ 

    ๓๐ 

                                                                              รวมตลอดปี/ภาค     
๗๐:๓
๐ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงสรา้งรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน                                                     
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓                                                            จ านวน  ๑๖๐  
ช่ัวโมง/ปี 

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
( 

ช่ัวโมง 
) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

๑ จ านวนนับ
ไม่เกิน   
๑๐๐,๐๐๐ 

มฐ.ค๑.๑     
ป๓ / ๑   ป๓ 
/ ๒ 
 

การอ่านจ านวนนับไม่เ
กิน 100,000 
อ่านตามค่าประจ าหลั
กจากซ้ายไปขวา  
การเขียนแสดงจ านวน
อาจเขียนเป็นตัวเลขฮิ
นดูอารบิก ตัวเลขไทย 
หรือตัวหนังสือ  
การเขียนแสดงจ านวน
ในรูปกระจายเป็นการเ
ขียนในรูปการบวกค่า
ของเลขโดดในหลักต่า
ง ๆ ของจ านวนนั้น 

10 4 



การเปรียบเทียบจ านว
นสองจ านวนจะใช้ค าว่
า เท่ากับ มากกว่า 
น้อยกว่าซึ่งแทนด้วยเ
คร่ืองหมาย = > < 
ตามล าดับแบบรูปของ
จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือล
ดลงทีละเท่า ๆ กัน 
เป็นชุดของจ านวนท่ีมี
ความสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่องในลักษณะท่ีเ
พิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเ
ท่า ๆ กัน 
 

๒ การบวกแ
ละการลบ
จ านวนนับ
ท่ีมีผลลัพธ์
และตัวต้ังไ
ม่เกิน๑๐๐,
๐๐๐  
 

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๓ / ๕  ป.๓ 
/ ๘ , ป.๓ / ๙  
 

การบวกและการลบจ า
นวน 
หลายหลักท าได้โดยกา
รน าเลขโดดในหลักเดี
ยวกันบวกหรือลบกัน 
เมื่อมีจ านวนสามจ านว
นบวก 
ลบกันให้เรียงล าดับข้ัน
การหาค าตอบโดยหา
ค าตอบในวงเล็บก่อนแ
ล้วจึงไปบวก 
ลบกับจ านวนท่ีเหลือโ
ดยผลลัพธ์ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ 
กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหา  ๔ 
ข้ันคือท าความเข้าใจโ
จทย์ วางแผน 
ลงมือท าและตรวจสอ
บ 

16 5 



ใช้ในการแก้โจทย์ปัญ
หาการบวกและการล
บได้  

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 
 

เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

๓ เวลา มฐ.ค ๒.๑  

ป.๓ / ๒     

 

การบอกเวลาเป็นนาฬิ

กาและนาทีการอ่านแ

ละเขียนบอกเวลาโดยใ

ช้มหัพภาค(.)หรือทวิภ

าค (:) 

บอกและเปรียบเทียบร

ะยะเวลาเป็นชั่วโมงแล

ะนาที 

อ่านและเขียนบันทึกกิ

จกรรมท่ีระบุเวลาพร้อ

มท้ังแก้โจทย์ปัญหาเก่ี

ยวกับเวลาและระยะเว

ลา 

 

10 4 

4 รูปเรขาค
ณิต 

มฐ.ค ๒.๒       
ป.๓ / ๑     

รูปท่ีเมื่อพับแล้วสองข้
างของรอยพับทับกันส
นิทเป็นรูปท่ีมีแกนสม

8 3 



 มาตรรอยพับเป็นแกน
สมมาตร  
รูปท่ีมีแกนสมมาตร 
บางรูปมีแกนสมมาตร 
1 แกน 
บางรูปมีแกนสมมาตร
มากกว่า 1 แกน 
 

5 แผนภูมิรูป
ภาพและต
ารางทางเ
ดียว 
-
การอนุรัก
ษ์พลังงาน
และส่ิงแว
ดล้อม 
 

มฐ.ค ๓.๑  
ป.๓ / ๑    
ป.๓ / ๒ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
และจ าแนกข้อมูลมาใ
ช้ในการอ่านแผนภูมิรู
ปภาพและตารางทางเ
ดียว 
เก่ียวกับการอนุรักษ์พ
ลังงานและส่ิงแวดล้อม
ใกล้ตัวท่ีพบเห็นในชีวิ
ตประจ าวัน 
 

8 3 

6 เศษส่วน มฐ.ค ๑.๑  
ป.๓ / ๓    
ป.๓ / ๔ , ป.3 
/ 10 
ป.3 / 11 
 

การบอก อ่าน 
และเขียนเศษส่วนแส
ดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ 
โดยท่ีตัวเศษน้อยกว่า
หรือเท่ากับตัวส่วน  
การเปรียบเทียบและเ
รียงล าดับเศษส่วน 
การหารผลบวก 
การผลลบของเศษส่ว
น 
และการแก้โจทย์ปัญห
าท าได้โดยอ่านท าควา
มเข้าใจปัญหา 
วางแผนแก้ปัญหา 
หาค าตอบ 
พร้อมท้ังตรวจสอบคว

13 5 



ามสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
 

 
หน่ว

ยที่ 

ช่ือหน่วย 

การเรยีนรู ้

มาตรฐานการเ

รยีนรู ้/ 

ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโ

มง) 

น้าห

นักคะ

แนน 

(๑๐๐

) 

7 การคูณ มฐ.ค ๑.๑   

ป.๓ / ๖    ป.๓ 

/ ๘ ,  ป.3 / 9 

การหาผลคูณจ านวน

หนึ่งหลักกับจ านวนไม่

เกินสี่หลักและการคูณ

จ านวนสองหลักกับจ า

นวนสองหลักการหาค่

าของตัวไม่ทราบค่าใน

ประโยคสัญลักษณ์แส

ดงการคูณการแก้และ

สร้างโจทย์ปัญหา  ๔ 

ข้ันคือท าความเข้าใจโ

จทย์ วางแผน 

ลงมือท าและตรวจสอ

15 6 



บความสมเหตุสมผลข

องค าตอบ 

 

8 การหาร มฐ.ค ๑.๑   

ป.๓ / ๗    ป.๓ 

/ ๘  ป.๓ / ๙ 

การหาผลหารและเศ
ษท่ีตัวต้ังไม่เกิน ๔ 
หลัก โดยการหารยาว  
และตัวหาร 1 
หลักโดยการหารส้ัน 
ใช้หลักการเดียวกันกั
บการหารยาวการหา
ค่าของตัวไม่ทราบค่าใ
นประโยคสัญลักษณ์ 
แสดงการหาร 
อาจท าได้โดยใช้ความ
สัมพันธ์ของการคูณแ
ละการหาร 
การแก้และสร้างโจทย์
ปัญหาท าได้โดยอ่าน
ท าความเข้าใจปัญหา 
วางแผนแก้ปัญหา 
หาค าตอบและตรวจส
อบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 

16 4 

9 การวัดคว
ามยาว 

มฐ.ค ๒.๑  ป.๓ 
/ ๓     ป.๓ / ๔ 
, ป.๓ / ๕ 
ป.๓ / ๖ 
 

การบอกความยาวเป็
นเซนติเมตรและมิลลิเ
มตรหรือบอกเป็นเมต
รและเซนติเมตร 
การบอกระยะทางเป็
นกิโลเมตรหรือกิโลเม
ตรและเมตรการวัดคว
ามยาวควรเลือกใช้เค

12 3 



รื่องวัดความยาวและ
บอกหน่วยความยาว 
ให้เหมาะสม 
การคาดคะเนความยา
วเป็นเมตร และ 
เซนติเมตรเป็นการบอ
กความยาวให้ใกล้เคีย
งกับความยาวจริง  
การเปรียบเทียบความ
ยาวหรือ 

หน่ว

ยที่ 

ช่ือหน่วย 

การเรยีนรู ้

 
มาตรฐานการเ
รยีนรู ้/ 
ตัวชีวั้ด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโ

มง) 

น้าห

นักคะ

แนน 

(๑๐๐

) 

  

 ระยะทางท่ีมีหน่วยต่า
งกัน 
การแก้โจทย์ปัญหาท า

ได้โดยอ่านท าความเข้

าใจปัญหา 

วางแผนแก้ปัญหา 

หาค าตอบ 

และตรวจสอบความส

มเหตุสมผลของค าตอ

บซึ่งในการแก้โจทย์ปั

  



ญหาอาจใช้ความรู้เรื่

องการหาผลบวก 

ผลลบ ผลคูณ 

และผลหารเก่ียวกับค

วามยาว 

10 การวัดน้า
หนัก 

มฐ.ค ๒.๑   

ป.๓ / ๗    ป.๓ 

/ ๘ , ป.๓ / ๙ 

ป.๓ / ๑๐           

 

การบอกน้าหนักเป็นกิ
โลกรัมและขีด 
กิโลกรัมและกรัมการ
วัดน้าหนักของส่ิงต่าง 
ๆ 
ควรเลือกใช้เคร่ืองชั่งใ
ห้เหมาะสม 
การคาดคะเนน้าหนัก
ของส่ิงต่าง ๆ 
ให้ใกล้เคียงน้าหนักจริ
งโดยไม่ใช้เคร่ืองชั่ง 
อาจเทียบกับน้าหนัก 
ของส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีเราทราบน้าหนักแล้
วการเปรียบเทียบน้า
หนักท่ีมีหน่วยต่างกัน 
การแก้โจทย์ปัญหาท า
ได้โดยอ่านท าความเข้
าใจ 
ปัญหา 
วางแผนแก้ปัญหา 
หาค าตอบและตรวจส
อบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
ซึ่งในการแก้โจทย์ปัญ
หาอาจใช้ความรู้เร่ือง

12 3 



การหาผลบวก ผลลบ 
ผลคูณและผลหารเกี่ย
วกับน้าหนัก 

11 การวัดปริ
มาตร 

มฐ.ค ๒.๑   

ป.๓ / ๑๑    

ป.๓ / ๑๒ , 

ป.๓ / ๑๓ 

 

การบอกปริมาตรและ
ความจุ 
เป็นลิตร เป็นมิลลิลิตร 
เป็นลิตรและมิลลิลิตร 
การวัดปริมาตรของส่ิ
งต่าง ๆ 
ควรเลือกใช้เครื่องตว
งให้เหมาะสมและบอ
กปริมาตร 
โดยใช้หน่วยปริมาตร
ท่ีเหมาะสมการคาดค
ะเนปริมาตรและควา
มจุ 
เป็นลิตรให้ใกล้เคียงกั
บปริมาตร 

12 3 

หน่ว

ยที่ 

ช่ือหน่วย 

การเรยีนรู ้

 
มาตรฐานการเ
รยีนรู ้/ 
ตัวชีวั้ด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโ

มง) 

น้าห

นักคะ

แนน 

(๑๐๐

) 

  

 หรือความจุจริงโดยไม่
ใช้เคร่ืองตวง 
การเปรียบเทียบปริม
าตรหรือความจุของส่ิ
งต่าง ๆ 
ท่ีมีหน่วยต่างกัน 
การแก้โจทย์ปัญหาท า

  



ได้โดยอ่านท าความเข้
าใจ 
ปัญหา 
วางแผนแก้ปัญหา 
หาค าตอบและตรวจส
อบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
ซึ่งในการแก้โจทย์ปัญ

หาอาจใช้ความรู้เร่ือง

การหาผลบวก ผลลบ 

ผลคูณ 

และผลหารเก่ียวกับป

ริมาตรและความจุ 

๑๒ เงินตรา(ป
ระเทศอาเ
ซียน) 
และการบั
นทึกรายรั
บ  
รายจ่าย 

 

มฐ.ค ๒.๑   
ป.๓ / ๑ 
ป.๓ / ๒       
 

การบอกจ านวนเงินเป็
นบาท 
เป็นสตางค์หรือเป็นบ
าทและสตางค์การเขีย
นแสดงจ านวนเงินแบ
บใช้จุด 
การอ่านจ านวนเงินท่ีเ
ขียนแบบใช้จุด 
การเปรียบเทียบจ านว
นเงิน 
การแก้โจทย์ปัญหาท า
ได้โดยอ่านท าความเข้
าใจปัญหา 
วางแผนแก้ปัญหา 
หาค าตอบ 
และตรวจสอบความส
มเหตุสมผลของค าตอ

15 3 



บ 
การบันทึกรายรับราย
จ่าย 
 

๑๓ การบวก  
ลบ  คูณ  
หารระคน 

มฐ.ค๑.๑       
ป ๓ / ๗   ป  ๓ 
/ ๘ 
 

การหาผลลัพธ์การบว
ก ลบ คูณ 
หารระคนให้หาผลลัพ
ธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึง
หาผลลัพธ์สุดท้าย 
การเปรียบเทียบผลลั
พธ์การบวก ลบ 
คูณหารระคนว่าผลลั
พธ์ใดมากกว่า 
น้อยกว่าหรือเท่ากัน 
อาจเปรียบเทียบได้โด
ยไม่ต้องค านวณ 
การแก้โจทย์ปัญหากา
รบวก การลบการคูณ 
หรือการหาร 2 
ข้ันตอน 
ท าได้โดยอ่านท าควา
มเข้าใจปัญหา 
วางแผนแก้ปัญหา 
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หน่ว

ยที่ 

ช่ือหน่วย 

การเรยีนรู ้

 
มาตรฐานการเ
รยีนรู ้/ 
ตัวชีวั้ด 

 

สาระส าคัญ 

 

เวลา 

(ช่ัวโ

มง) 

น้าห

นักคะ

แนน 

(๑๐๐

) 

   หาค าตอบ 
และตรวจสอบความส
มเหตุสมผลของค าตอ

  



บ 
การสร้างโจทย์ปัญหา 
2 ข้ันตอน 
ต้องมีท้ังส่วนท่ีโจทย์บ
อกและส่วนท่ีโจทย์ถา
มนอกจากนี้โจทย์ปัญ
หาท่ีสร้างต้องมีความเ
ป็นไปได้ 
รวมหน่วยการเรียนรู้   ๑๖๐ ๕๐ 

                                                                                 
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๑ 

๒๐ 

                                                                                 
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๒ 

๓๐ 

                                                                                 
รวมตลอดปี/ภาค 

๗๐: 
๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งรายวิชา  
 

รายวิชา คณิตศาสตรเ์พ่ิมเติม                                                      
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์                                                  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓                                                             จ านวน ๔๐ 
ช่ัวโมง / ปี 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือหน่วยการเรยีนรู ้

เวลาเรี
ยน 

(ช่ัวโมง
) 

น้าห
นักคะ
แนน 

(๑๐๐
) 

๑ การวัดความยาว 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวกเก่ียวกับการวัดควา
มยาว 

- แก้โจทย์ปัญหาการลบเก่ียวกับการวัดควา
มยาว 

๑๐ ๑๕ 

๒ การวัดน้าหนัก 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวกเก่ียวกับการวัดน้า
หนัก 

- แก้โจทย์ปัญหาการเก่ียวกับการวัดน้าหนัก 

๑๐ ๑๕ 

๓ รูปเรขาคณิต 
- จ าแนกรูปเรขาสองมิติ 
- จ าแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ 

๕ ๕ 

4 การวัดปรมิาตร 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวกเก่ียวกับการวัดปริ
มาตร 

๕ ๕ 



- แก้โจทย์ปัญหาการเก่ียวกับการวัดปริมาตร 

๔ โจทย์ปัญหาระคน 
- แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 

- แก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร 

๑๐ ๑๐ 

รวมหน่วยการเรียนรู้   ๔๐     ๕๐ 
                                                                              
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๑ 

    ๒๐ 

                                                                              
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๒ 

    ๓๐ 

                                                                              รวมตลอดปี/ภาค     
๗๐:๓
๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน                                                     
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๔                                                            จ านวน  ๑๖๐  
ช่ัวโมง/ปี 

 
ล าดั
บที ่

 
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

 
มาตรฐานก
ารเรยีนรู ้/ 
ตัวชีวั้ด 

 
สาระส าคัญ 

 
เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 



๑ จ านวนนับท่ี
มากกว่า๑๐
๐,๐๐๐ 
แสดงปริมา
ณก๊าซเรือน
กระจกของก
ลุ่มประเทศใ
นอาเซียน 

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๔/๑ 
ป.๔/๒ 

การเขียนและการอ่าน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทยและตัวหนัง
สือแสดงจ านวนนับท่ีม
ากกว่า๑๐๐,๐๐๐  
หลักและค่าประจ าหลั
ก 
และค่าของเลขโดดในแ
ต่ละหลักแสดงปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกของก
ลุ่มประเทศในอาเซียน
การเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนในรูปกระจาย 
การเปรียบเทียบและก
ารเรียงล าดับจ านวนค่า
ประมาณของจ านวนนั
บและการใช้เคร่ืองหมา
ย≈ 
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๒ การบวก 
ลบ  
จ านวนนับ
ท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ 
 

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๔/๗  
ป.๔/๘    
ป.๔/๑๑ 
ป.๔/๑๒ 
 

การประมาณผลลัพธ์ข
องการบวก 
ประมาณผลลัพธ์ของก
ารบวก การลบ 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างสมเหตุสมผล 
หาค่าของตัวไม่ทราบค่
าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและการ
ลบ 
สร้างและแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญห
า ๒ข้ันตอน 

๑๗ ๖ 

๓ การคูณ 
การหาร 

มฐ.ค ๑.๑  
ป.๔/๗ 

การคูณและการหาร 
จ านวนมีวิธีการท่ีหลาก
หลายและใช้ทักษะกระ

20 ๘ 



ป.๔/๙    
ป.๔/๑๑ 
ป.๔/๑๒ 
    

บวนการทางคณิตศาส
ตร์ในการหาค าตอบ 
การหาตัวไม่ทราบค่าใ
นประโยคสัญลักษณ์ต้
องใช้ 
ความสัมพันธ์ของการ
คูณและการหาร 
และการประมาณผลลั
พธ์ของการคูณและกา
รหารช่วยตรวจสอบคว
ามถูกต้อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการ
คูณและการหาร 
ต้องวิเคราะห์โจทย์แล
ะแสดงวิธีท าเพื่อหาค า
ตอบ 
ตรวจสอบสมเหตุสมผ
ลของค าตอบ 
สร้างและแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญห
า ๒ ข้ันตอน 

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานก
ารเรยีนรู/้ 
ตัวชีวั้ด 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

๔ การบวก ลบ 
คูณ 
หารจ านวน
นับ 

มฐ.ค ๑.๑ 
ป.๔/๑๐   
ป.๔/๑๑   
ป.๔/๑๒ 

การบวก ลบ คูณ 
หารระคน 
เป็นการด าเนินการท่ีม
ากกว่าหนึ่งข้ันตอนแล
ะการแก้ปัญหาการบว
ก ลบ คูณ หารระคน 
สามารถท าได้หลายวิธี 
ควรเลือกวิธีแก้ปัญหา

๑๗ ๖ 



ท่ีเหมาะสม 
และด าเนินการตามข้ัน
ตอนของการแก้ปัญหา 
รวมถึงการตรวจสอบค
วามสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

๕ 
 
 

 

เวลา มฐ.ค ๒.๑  
ป.๔/๑ 
 

การบอกระยะเวลาเป็น
วินาที นาที ชั่วโมง วัน 
สัปดาห์ เดือน ปี 
การเปรียบเทียบระยะเ
วลา 
การอ่านตารางเวลา 
การแก้โจทย์ปัญหาแล
ะแสดงวิธีหาค าตอบขอ
งโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเ
วลา 

๑๒ ๕ 

๖ เศษส่วน มฐ.ค ๑.๑  
ป.๔/๓   
ป.๔/๔    
ป.๔/๑๓ 
ป.๔/๑๔ 

บอก อ่าน 
และเขียนเศษส่วน 
จ านวนคละ 
แสดงปริมาณส่ิงต่าง ๆ 
และแสดงส่ิงต่าง ๆ 
ตามเศษส่วนจ านวนคล
ะท่ีก าหนด 
เปรียบเทียบ 
เรียงล าดับเศษส่วนแล
ะจ านวนคละท่ีตัวส่วน
ตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของ
อีกตัวหนึ่ง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
จ านวนคละและเศษเกิ
น เศษส่วนท่ีเท่ากัน 
เศษส่วนอย่างต่าและเ
ศษส่วนท่ีเท่ากับจ านว
นนับ     การบวก 

๑๗ ๕ 



การลบของเศษส่วนแล
ะจ านวนคละท่ีตัวส่วน
ตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของ
อีกตัวหนึ่ง 
การแก้โจทย์ปัญหาแล
ะแสดงวิธีหาค าตอบขอ
งโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบ 
และจ านวนคละ  

๗ ทศนิยมกับ
การแก้โจท
ย์ปัญหากา
รใช้ไฟฟ้าแ
ละน้าประป
า 

มฐ.ค ๑.๑ 
ป.๔/๕ 
ป.๔/๖     
ป.๔/๑๕ 
ป.๔/๑๖ 

การเขียน การอ่าน 
การเปรียบ 
เทียบและการเรียงล าดั
บทศนิยมไม่เกินสามต า
แหน่ง การบวก 
การลบทศนิยม ผลบวก 
และผลลบของทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง         

๑๗ ๕ 

 
หน่ว
ยที่ 

 
ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

 
มาตรฐานก
ารเรยีนรู/้ 
ตัวชีวั้ด 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน 
(๑๐๐
) 

   แก้โจทย์ปัญหาการใช้ 
ไฟฟ้าและน้าประปา 
และแสดงวิธีหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาการบ
วก การลบ ๒ 
ข้ันตอนของทศนิยมไม่
เกิน ๓ ต าแหน่ง 

  

๘ มุม มฐ.ค ๒.๑ 
ป.๔/๒ 
มฐ.ค ๒.๒ 
ป.๔/๑ 
 

การวัดและสร้างมุมโด
ยใช้โพรแทรกเตอร์ 
ระนาบ จุด เส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง 
และสัญลักษณ์แสดงเส้

1๓ 3 



นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง 
จ าแนกชนิดของมุม 
บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมแ
ละเขียนสัญลักษณ์แสด
งมุม 

๙ รูปสี่เหล่ียม
มุมฉากการ
ท าพรมเช็ด
เท้า 

มฐ.ค ๒.๑ 
ป.๔/๓ 
มฐ.ค ๒.๒ 
ป.๔/๒ 

การหาความยาวรอบรู
ปและพื้นท่ีของรูปสี่เห
ล่ียมมุมฉาก 
การแก้โจทย์ปัญหาแล
ะแสดงวิธีหาค าตอบขอ
งโจทย์ปัญหาเก่ียวกับค
วามยาวรอบรูปและพื้
นท่ีของรูปสี่เหล่ียมมุม
ฉาก 
การท าพรมเช็ดเท้าจา
กเศษผ้าโดยใช้ความรู้เ
รื่องความยาวรอบรูปแ
ละพื้นท่ีของรูปสี่เหล่ีย
มมุมฉากชนิดและสมบั
ติของรูปสี่เหล่ียมมุมฉา
ก 
สร้างรูปสี่เหล่ียมมุมฉา
กเมื่อก าหนดความยาว
ของด้าน 

๑๓ ๓ 

๑๐ การน าเสน
อข้อมูล 

มฐ.ค ๓.๑ 
ป.๔/๑ 

การอ่านและเขียนแผน
ภูมิแท่ง  
(ไม่รวมการย่นระยะ) 
และตารางสองทาง 
(two-way table) 
โดยใช้ข้อมูลจากแผนภู
มิแท่ง 
ตารางสองทางในการห

๑๓ ๓ 



าค าตอบของโจทย์ปัญ
หา   

                                                                                
รวมหน่วยการเรียนรู้                                                                        

  
๑๖๐   

๕๐ 

                สอบปลายภาคเรียนท่ี      
๑ 

๒๐ 

                                                                           
สอบปลายภาคเรียนท่ี      ๒ 

    ๓๐ 

                                                              รวมตลอดปี/ภาค ๗๐: 
๓๐ 

 
 
 

โครงสรา้งรายวิชา    
รายวิชา    คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน                                               

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์                   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๕                                                         จ านวน     ๑๖๐   

ช่ัวโมง/ปี  

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน(
๑๐๐) 

๑. เศษส่วน 
และการบว
ก การลบ 
การคูณ 
การหาร 
และ 
การบวก 
ลบ คูณ 
หาร 
ระคนของเ
ศษส่วน 

มฐ.ค 1.1 
ป.5/3      
ป.5/5  
 
มฐ.ค 1.1   
ป.5/4     
ป.5/5 
 
 

การเปรียบเทียบเศษส่
วนและจ านวนคละ 
การบวก การลบ 
เศษส่วนและจ านวนค
ละ 
มีวิธีการท่ีหลากหลาย 
การแก้โจทย์ 
ปัญหาการบวก 
การลบเศษส่วนและ
จ านวนคละ การคูณ 
การหาร และการบวก 
ลบ 

30 
 

 

10 
 
 
 
 

 



คูณระคนของเศษส่ว
น 
มีวิธีการท่ีหลากหลาย 
ส่วนการแก้โจทย์ปัญ
หาการคูณ 
การหารและโจทย์ปัญ
หาการบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ 
เศษส่วนต้องวิเคราะห์
โจทย์ 
และแสดงวิธีท าเพื่อห
าค าตอบ 
รวมท้ังตรวจสอบควา
มสมเหตุสมผลของค า
ตอบ 

2 ทศนิยม 
การบวก 
การลบการ
คูณ 
และการหา
ร ทศนิยม 
การวัดควา
มยาวและ 
การวัดน้าห
นัก 

มฐ.ค 1.1  
ป.5/1     
ป.5/8 
มฐ.ค 1.1  
ป.5/6     
ป.5/7  ป.5/8 
มฐ.ค 2.1   
ป.5/1    
ป.5/2 

ทศนิยมสามารถเขียน
ในรูปเศษส่วนและเศ
ษส่วนสามารถ 
เขียนในรูปทศนิยมได้  
การบวกและการลบท
ศนิยมมีวิธีการ 
เหมือนกับการบวกแล
ะการลบจ านวนนับ 
โดยต้ังหลักเลขและ 
จุดทศนิยมให้ตรงกันแ
ล้วบวกหรือลบกันเหมื
อนจ านวนนับ 
ส่วนการแก้โจทย์ปัญ
หาการบวกการลบ 
การคูณ 
การหารทศนิยม 
มีวิธีการท่ีหลากหลาย
และใช้ทักษะ 
กระบวนการทางคณิต

38 12 



ศาสตร์ในการหาค าต
อบและตรวจสอบ 
ความสมเหตุสมผลขอ
งค าตอบ 
ต้องวิเคราะห์โจทย์ 
เขียนประโยคสัญลักษ
ณ์ 
และแสดงวิธีท าเพื่อห
าค าตอบรวมท้ังตรวจ
สอบความสมเหตุสมผ
ลของ  

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน(
๑๐๐) 

   ค าตอบใช้ความรู้เร่ือง
ทศนิยมและความสัม
พันธ์ระหว่างหน่วย    
ความยาวและหน่วย
น้าหนักเพื่อเปล่ียนหน่
วย เซนติเมตรกับ 
มิลลิเมตร 
เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับเมตร 
กิโลกรัมกับ กรัม 
รวมถึงการแก้โจทย์ปั
ญหาเก่ียวกับความยา
วและน้าหนัก 
ท่ีใช้ความรู้เร่ืองการเ
ปล่ียนหน่วยและทศนิ
ยม ต้องวิเคราะห์ 
โจทย์ 
และแสดงวิธีท าเพื่อห
าค าตอบ 

  



3 การน าเสน
อข้อมูลด้า
นพลังงานแ
ละส่ิงแวดล้
อม 

มฐ.ค 3.1  
ป.5/1     
ป.5/2 

การเขียนแผนภูมิแท่ง
และกราฟเส้นด้านพลั
งงานและส่ิงแวดล้อม
ท่ีมีการย่นระยะของเ
ส้น 
แสดงจ านวนเป็นการ
น าเสนอข้อมูลท่ีมีค่าม
ากหรือข้อมูลท่ีมีค่าใก
ล้เคียงกัน 
ส่วนการอ่านข้อมูลจา
กแผนภูมิแท่ง 
เปรียบเทียบ 
เป็นการอ่านข้อมูลสอ
งชนิดท่ีเขียนไว้ชิดกัน 
เพื่อเปรียบเทียบข้อมู
ล 

11 3 

4 บัญญัติไตร
ยางศ์ 
การเปรียบเ
ทียบเงินตร
าในกลุ่มปร
ะเทศอาเซี
ยน 

ค ๑.๑  
ป.๕/๒     

การแก้โจทย์ปัญหาโด
ยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 
การเปรียบเทียบค่าเงิ
นตราของกลุ่มประเท
ศอาเซียนโดยใช้บัญ
ญัติไตรยางค์ 

4 2 

5 ร้อยละและ
เปอร์เซ็นต์ 

มฐ.ค 1.1   
ป.5/2     
ป.5/9 

ร้อยละสามารถเขียน
แสดงในรูปเศษส่วนท่ี
มีตัวส่วนเป็น 100 
หรือทศนิยมสองต าแ
หน่ง 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ี
ยวกับร้อยละ 
สามารถท าได้หลายวิ
ธี 
แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญ
หาท่ีเหมาะสม และด 

20 6 



าเนินการตามข้ันตอน
ของการแก้ปัญหา 

6. เส้นขนาน มฐ.ค 2.2    
ป.5/1 

เส้นตรงสองเส้นบรรจ
บกันท่ีมุมฉากท 
าให้เกิดเส้นต้ังฉาก 
เส้นตรงสองเส้นอยู่บ
นระนาบเดียวกันมีระ
ยะห่างเท่ากันเสมอ  

14 4 

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน(
๑๐๐) 

   เส้นตรงสองเส้นนั้นข
นานกัน 
การสร้างเส้นขนานต้อ
งอาศัย 
สมบัติของเส้นขนานม
าช่วยในการสร้าง 
เส้นตรงเส้นหนึ่งตัด 
กับเส้นขนานคู่หนึ่ง 
จะท าให้เกิดมุมแย้ง 
มุมภายในและมุม 
ภายนอกท่ีอยู่บนข้างเ
ดียวกันของเส้นตัดขว
าง 

  

7. รูปสี่เหล่ียม 
เมืองโบรา
ณน่ารู้ 
 

มฐ.ค 2.2    
ป.5/2    
ป.5/3                  
ป.5/4 
มฐ.ค 2.1  
ป.5/4 

รูปสี่เหล่ียมชนิดต่าง 
ๆ 
มีสมบัติท่ีแตกต่างกัน
พิจารณาจาก 
ลักษณะและความสัม
พันธ์ของด้าน มุม 
และเส้นทแยงมุม 
การสร้างแบบจ าลองเ
มืองโบราณโดยใช้รูป

28 9 



สี่เหล่ียมอาจใช้ตาราง
ไม้ฉากหรือโพรแทรกเ
ตอร์ 
ในการสรา้งรูปสี่เหล่ีย
มตามท่ีต้องการ 
ปริซึมเป็นทรงท่ีมี 
หน้าตัดหรือฐานท้ังสอ
งเป็นรูปหลายเหล่ียม
ท่ีเท่ากันทุก 
ประการและอยู่ในระ
นาบท่ีขนานกัน 
มีหน้าข้างเป็น        
รูปสี่เหล่ียมมุมฉาก 
การหาความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหล่ียมให้
น าความยาวของ 
ด้านท้ังส่ีด้านมาบวกกั
น 
การหาพื้นท่ีของรูปสี่เ
หล่ียมขนมเปียกปูนแ
ละรูปสี่เหล่ียมด้านขน
านหาได้จากสูตรควา
มยาว ฐาน คูณ 
ความสูง 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ี
ยวกับความยาว 
รอบรูปของรูปสี่เหล่ีย
มและพื้นท่ีของรูปสี่เห
ล่ียมขนมเปียกปูน 
และรูปสี่เหล่ียมด้านข
นาน สามารถท 
าได้หลายวิธี            
แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญ
หาท่ีเหมาะสม 



 
 
 

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้

/ ตัวชีวั้ด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน(
๑๐๐) 

8. ปริมาตรแล
ะความจุขอ
งทรงสี่เหล่ี
ยมมุมฉาก 

มฐ.ค 2.1  
ป.5/3 

การหาปริมาตรของท
รงสี่เหล่ียมมุมฉากแล
ะความจุของ 
ภาชนะทรงสี่เหล่ียมมุ
มฉากหาได้จาก 
ความกว้าง คูณ  
ความยาว คูณ 
ความสูง 
การแก้โจทย์ปัญหาสา
มารถท าได้ หลายวิธี 
แต่ควรเลือกวิธีท่ีเหมา
ะสมและด าเนินตามข้ั
นตอนท่ีวางไว้ 

15 4 

รวมหน่วยการเรียนรู้                                                                        ๑๖๐ ๕๐ 
                                                                               

สอบปลายภาคเรียนท่ี  ๑    
๒๐ 

                                                                                 
สอบปลายภาคเรียนท่ี   ๒  

๓๐ 

                                                                                                  
รวมตลอดปี/ภาค 

๗๐:๓
๐ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งรายวิชา    
รายวิชาคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน                                                   

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์                   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖                                                         จ านวน     ๑๖๐   

ช่ัวโมง/ปี  

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้
/ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน 

( 
๑๐๐ 
) 

๑ 
 

ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น 

 

ค ๑.๑ ป. 
๖/๑   
ป. ๖/๔  ป. 
๖/๕  
ป. ๖/๖  ป. 
๖/๗ 

การเปรียบเทียบและเ
รียงตับเศษส่วน 
และจ านวนคละโดยใ
ช้ความรู้เร่ือง ค.ร.น. 
ตัวประกอบ 

๑9 6 



ป. ๖/๘ 
 

จ านวนเฉพาะ 
ตัวประกอบเฉพาะ 
และการแยกตัวประก
อบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ี
ยวกับ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 
การบวก 

การลบเศษส่วนและ

จ านวนคละ โดยใช้ 

ความรู้เรื่อง 

ค.ร.น.การบวก ลบ 

คูณ 

หารระคนของเศษส่ว

น และจ านวนคละ 

การแก้โจทย์ปัญหาเศ

ษส่วนและจ านวนคล

ะ 

 

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

การเปรียบเทียบและเ
รียงตับเศษส่วน 
และจ านวนคละโดยใ
ช้ความรู้เร่ือง ค.ร.น. 
ตัวประกอบ 
จ านวนเฉพาะ 
ตัวประกอบเฉพาะ 
และการแยกตัวประก
อบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

๑๗ ๖ 



การแก้โจทย์ปัญหาเก่ี
ยวกับ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 
ความสัมพันธ์ระหว่าง

เศษส่วนและทศนิยม 

การหารทศนิยมการแ

ก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ

ทศนิยม 

(รวมการแลกเงินต่าง

ประเทศ) 

 

๓ ทศนิยม ค ๑.๑    ป. 
๖/๙  
            ป. 
๖/๑๐   

 

- ความสัมพันธ์ระหว่า

งเศษส่วนและทศนิ

ยม 

- การหารทศนิยม 

การแก้โจทย์ปัญหาเก่ี

ยวลับทศนิยม 

(รวมการแลก 

เงินต่างประเทศ) 
 

๑๕ ๖ 

๔ ร้อยละและ
อัตราส่วน 

ค ๑.๑  ป. 
๖/๒ 
ป. ๖/๓  ป. 
๖/๑๑  
ป. ๖/๑๒ 

- อัตราส่วน 

อัตราส่วนท่ีเท่ากัน 

และมาตราส่วน 

การแก้โจทย์ปัญหา

อัตราส่วน 

และมาตราส่วน 

- การแก้โจทย์ปัญหาร้

๒๐ ๖ 



อยละ 

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้
/ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน 

( 
๑๐๐ 
) 

๕ แบบรูป ค ๑.๒  ป. 
๖/๑ 
 

การแก้ปัญหาเก่ียวกับ

แบบรูป 

 

9 ๖ 

๖ รูปสามเหล่ี
ยม 

ค ๒.๑  
ป.๖/๒  
          ป.๖/๓  
ค ๒.๒  
ป.๖/๒  
          ป.๖/๓ 

- ความยาวรอบรูปแล

ะพื้นท่ีของรูปสามเ

หล่ียม 

- ชนิดและสมบัติของ

รูปสามเหล่ียม 

- การสร้างรูปสามเหล่ี

ยม 

 

๒๐ ๔ 

๗ รูปหลายเห
ล่ียม 

ค ๒.๑  
ป.๖/๒  
          ป.๖/๓  
 

- ความยาวรอบรูปแล

ะพื้นท่ีของรูปสามเ

หล่ียม 

- มุมภายในของรูปหล

ายเหล่ียม 

- ความยาวรอบรูปแล

ะพื้นท่ีของรูปหลาย

เหล่ียม 

- การแกโจทย์ปัญหาเ

ก่ียวกับความยาวรอ

๑๗ ๔ 



บรูป และ 

พื้นท่ีของรูปหลายเหล่ี

ยม 

 
๘ 
 
 

 

วงกลม 
 

ค ๒.๑  
ป.๖/๒  
          ป.๖/๓ 
ค ๒.๒   ป. 
๖/๑  
           ป.๖/๒  

- ความยาวรอบรูปแล

ะพื้นท่ีของวงกลม 

การแกโจทย์ปัญหาเก่ี

ยวกับความยาวรอบ

รูป และ 

- พื้นท่ีของวงกลมส่ว

นต่าง ๆ ของวงกลม 

การสร้างวงกลม 
 

๒๐ 
 
 

 

๔ 
 

 

๙ รูปเรขาคณิ
ตสามมิติ 

ค ๒.๑   
ป.๖/๑  
 ค. ๒.๒  ป. 
๖/๓   
           ป. 
๖/๔ 

- ปริมาตรของรูปเรขา

คณิตสามมิติ 

ท่ีประกอบด้วย 

ทรงล่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- -  

การแก้โจทย์ปัญหาเ

ก่ียวกับปริมาตร 

ของรูปเรขาคณิตสา

มมิติท่ีประกอบด้วย 

ทรงล่ีเหล่ียมมุมฉาก 

- ทรงกลม 

ทรงกระบอก กรวย 

พีระมิด 

๑๓ ๔ 



รูปคล่ีของทรงกระบอ
ก กรวย ปริซึม 
พีระมิด 
 
 
 

 

หน่ว
ยที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรยีนรู ้

มาตรฐานกา
รเรยีนรู ้
/ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ช่ัวโ
มง) 

น้าห
นักคะ
แนน 

( 
๑๐๐ 
) 

๑๐ การน าเสน
อข้อมูล 

ค. ๓.๑ ป. 
๖/๑   

การอ่านแผนภูมิรูปวง
กลม  

๑๐ ๔ 

                                                                                
รวมหน่วยการเรียนรู้                                                                        

๑๖๐ ๕๐ 

                                                                           
สอบปลายภาคเรียนท่ี     ๑ 

๒๐ 

                                                                            
สอบปลายภาคเรียนท่ี     ๒ 

๓๐ 

                                                                รวมตลอดปี/ภาค ๗๐: 
๓๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


