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ความน า 

 

อนุสนธิค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ โดยค ำสั่งดังกล่ำวให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมี
อ ำนำจในกำรยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถน ำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ละตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนจึงให้เปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

ดังนั้นโรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำโดยน ำมำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดไปสู่กำรปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมีควำมยืน
หยุ่น เหมำะสมกับบริบท จุดเน้นของโรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ และศักยภำพของผู้เรียน ขอขอบคุณ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 
ศึกษำนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชำญ และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำร
บริหำรจัดกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ของโรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ให้ส ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงมี
คุณภำพเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำย คือกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถระดับมำตรฐำนสำกล 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

ส ำหรับโรงเรียนใดที่น ำเอกสำรนี้ไปเป็นแนวทำงจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำขอควำมกรุณำ อ้ำงอิง หรือ
ขอบคุณไว้ในเอกสำรของท่ำนด้วยจัดเป็นพระคุณยิ่ง และหำกท่ำนมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไขอันจะ
ช่วยให้เอกสำรมีควำมสมบูรณ์ สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริงโปรดส่งข้อคิดเห็นมำที่  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 
โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 
๑๑๑ หมู่ที่ ๑๘ ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธำนี ๑๒๑๒๐  โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๔-๔๔๙๘       
โทรสำร  ๐-๒๕๖๔-๒๗๒๙  Website : www.pts.ac.th 

                                                                   โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต ๑ 
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วิสัยทัศน ์
มุ่งจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบน

พ้ืนฐำนของควำมเป็นไทยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

พันธกิจ 
1. จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ

กระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และกำรคิดสร้ำงสรรค์ในทุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

2. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริและพระบรมรำโชบำยมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงยั่งยืน ตำม
แนวทำงหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสร้ำงควำม
ตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

เป้าประสงค์  
1. ประชำกำรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงท่ัวถึง มีคุณภำพและเสมอภำค  
2. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมแนวทำงของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยแบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
4. จัดกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำร แบบสหวิทยำกำร ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือ

พัฒนำกระบวนกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (Competencies of learners) หมำยถึง คุณลักษณะที่เด็กทุกคนมีและ

ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม เพ่ือผลักดันให้ผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุตำม เป้ำหมำย ซึ่งคุณลักษณะเหล่ำนี้ได้แก่ ควำมรู้ 
ทักษะ บุคลิกภำพ แรงจูงใจทำงสังคมลักษณะ นิสัยส่วนตัว ตลอดจนรูปแบบควำมคิดและวิธีกำรคิด ควำมรู้สึก
และกำรกระท ำ ซึ่งกำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ มุ่งเน้น
พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ ๕ ประกำร ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด 
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

๑.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำ
ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและ
ประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรอง เพ่ือขจัดและลด
ปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำร ด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจนกำร
เลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
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๒.ความสามารถในการคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดอย่ำง
สร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เผชิญได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม บนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำร
เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ 
และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
ด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำ และควำมขัดแย้งต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ และ
มีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน 
กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
            หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ 
ประกำร ดังนี้  
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๔  ข้อ  ได้แก่ 

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชำติ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น ยืนตรงเคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติและอธิบำย
ควำมหมำยของเพลงชำติได้ถูกต้อง 

๑.๒ ธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นไทย พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น เข้ำร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้ำงควำม
สำมัคคี ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

๑.๓ ศรัทธำ ยึดมั่น ปฏิบัติตนตำมหลักของศำสนำ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น เข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำที่
ตนเองนับถือ (ศำสนำพุทธ) และปฏิบัติตนตำมหลักของศำสนำที่ตนนับถือ 

๑.๔ เคำรพเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น มีส่วนร่วมหรือจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ข้อ  ได้แก่ 
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๒.๑ ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองทั้งทำยกำย วำจำ ใจ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นจริงปรำศจำกควำมล ำเอียง และปฏิบัติตนโดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง ละอำยและเกรงกลัวต่อ
กำรกระท ำผิดและปฏิบัติตำมค ำมั่นสัญญำ 

๒.๒ ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้งทำยกำย วำจำ ใจ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่นไม่ถือเอำสิ่งของ
หรือผลงำนของผู้อืน่มำเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยควำมซื่อตรงและไม่หำประโยชน์ในทำงท่ีไม่ถูกต้อง 
 
๓. มีวินัย 
       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๑  ข้อ  ได้แก่ 

๓.๑ ปฏิบัติตำมข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ปฏิบัติตำมข้อตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน    และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น  และตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันและรับผิดชอบในกำรท ำงำน 
 

๔ ใฝ่เรียนรู้ 
        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๓ ข้อ  ได้แก่ 

๔.๑ ตั้งใจเพียรพยำยำมในกำรเรียน และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น  ตั้งใจ
เรียน  เอำใจใส่และมีควำมเพียรพยำยำมในกำรเรียนรู้ และสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 

๔.๒ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน ด้วยกำรเลือกใช้สื่ออย่ำง
เหมำะสม  บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์สรุปเป็นองค์ควำมรู้ และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำกหนังสือ  เอกสำร  สิ่งพิมพ์  สื่อ  เทคโนโลยีต่ำง ๆ  แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภำยในและภำยนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่ำงเหมำะสม บันทึกควำมรู้  วิเครำะห์  ตรวจสอบจำกสิ่งที่
เรียนรู้  สรุปเป็นองค์ควำมรู้ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆเพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ข้อ  ได้แก่ 

๕.๑  ด ำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น  ใช้ทรัพย์สิน
ของตนเอง เช่น  เงิน  สิ่งของ เครื่องใช้  ฯลฯ  อย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และเก็บรักษำดูแลอย่ำงดี รวมทั้งกำรใช้
เวลำอย่ำงเหมำะสม  ใช้ทรัพยำกรของส่วนรวมอย่ำงประหยัด  คุ้มค่ำ และเก็บรักษำดูแลอย่ำงดี  ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วยควำมรอบคอบ มีเหตุผลและไม่เอำเปรียบผู้อ่ืนและไม่ท ำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน  พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืน
กระท ำผิด 

๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  วำง
แผนกำรเรียน กำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตประจ ำวันบนพ้ืนฐำนของควำมรู้  ข้อมูล  ข่ำวสำรและรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
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๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ข้อ  ได้แก่ 

๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรงำน พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น เอำใจใส่ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ตั้งใจและรับผิดชอบในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ และปรับปรุงและพัฒนำกำรท ำงำนด้วย
ตนเอง 

๖.๒ ท ำงำนด้วยควำมเพียรพยำยำมและอดทนเพ่ือให้งำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ทุ่มเทท ำงำน  อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำน  พยำยำมแก้ปัญหำและ
อุปสรรคในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ และชื่นชมผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ 
 
๗. รักความเป็นไทย 
        ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ข้อ ได้แก่ 

๗.๑ ภำคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีควำมกตัญญูกตเวที 
  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น แต่งกำยและมีมำรยำทงดงำมแบบไทย  มีสัมมำคำรวะ  กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน แนะน ำให้ผู้อ่ืนตำม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

๗.๒ เห็นคุณค่ำและใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ใช้
ภำษำไทยและเลขไทยในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและชักชวน  แนะน ำให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่ำของกำรใช้
ภำษำไทยที่ถูกต้อง 

๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญำไทย  พฤติกรรมบ่งชี้  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  น ำภูมิปัญญำไทยมำใช้
ให้เหมำะสมในวิถีชีวิต  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำไทยและแนะน ำ มีส่วนร่วมในกำรสืบทอดภูมิ
ปัญญำไทย 
 
๘. มีจิตสาธารณะ 
        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ข้อ  ได้แก่ 

๘.๑ ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยควำมเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ช่วย
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท ำงำนด้วยควำมเต็มใจ  อำสำท ำงำนให้ผู้อ่ืนด้วยก ำลังกำย ก ำลังใจ และก ำลังสติปัญญำ
โดยไม่หวังผลตอบแทนและแบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืน ๆ และช่วยแก้ปัญหำหรือสร้ำงควำมสุขให้กับผู้อื่น 

๘.๒ เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมที่บ่งชี้  เช่น  ดูแลรักษำ
สำธำรณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยควำมเต็มใจ  เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
และเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหำหรือร่วมสร้ำงสิ่งที่ดีงำมของส่วนรวมตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึนด้วยควำม
กระตือรือร้น 
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๙. สุภาพชน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ข้อ  ได้แก่ 
๙.๑ เป็นผู้ที่แต่งกำยเรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎระเบียบของสถำนศึกษำ เป็นผู้ที่มีกิริยำมำรยำทอ่อนโยน 

พูดจำไพเรำะ สุภำพเรียบร้อย รู้กำลเทศะ 
๙.๒ ผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว ไม่กระท ำกำรใด ๆ อันส่งผลท ำให้เสียชื่อเสียงตนเอง ครอบครัว 

และสถำนศึกษำ ผู้ชำยต้องแสดงถึงควำมเป็นสุภำพบุรุษ ให้เกียรติสุภำพสตรี ไม่รังแกหรือเอำเปรียบผู้ที่อ่อนแอ
กว่ำ  

 

พระบรมราโชบาย 

 

๑.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีต่อชำติบ้ำนเมือง  ยึดมั่นในศำสนำ  มั่นคงในสถำบัน

พระมหำกษัตริย์  และมีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
๒.มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง  
มีคุณธรรม  ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดี

งำม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพ่ือสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
๓.มีงานท า มีอาชีพ  
ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ  ต้องให้เด็กรักงำน สู้งำน  ท ำงำนจนส ำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้กำรท ำงำน  ให้สำมำรถ

เลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
๔.เป็นพลเมืองดี 
 ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ  กำรเป็นพลเมืองดีเป็นหน้ำที่ของทุกคน  สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้อง

ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่พลเมืองดี  กำรเป็นพลเมืองดีหมำยถึงกำรมีน้ ำใจ  มีควำมเอ้ืออำทร  ต้อง
ท ำงำนอำสำสมัคร  งำนบ ำเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 

  ๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม  

  ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 

  ๔.  ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม  

  ๕.  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม  

  ๖.  มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
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  ๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  

  ๘.  มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่  

  ๙.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏบิัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  

  ๑๐. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จ                               

พระเจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่จะ

ขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

  ๑๑. มีควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกิเลส มีควำมละอำยเกรง

กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ  

  ๑๒. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หลักการพึ่งตนเองต้องมีความพอดี ๕ ประการ       

            ๑. ควำมพอดีด้ำนจิตใจ ต้องเข็มแข็ง พ่ึงตนเองได้ มีจิตส ำนึกท่ีดี เอ้ืออำทร และนึกถึงประโยชน์

ส่วนรวม  

            ๒. ควำมพอดีด้ำนสังคม ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน รู้จักผนึกก ำลัง และมี

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกรำกฐำนที่มั่นคงและแข็งแรง  

            ๓. ควำมพอดีด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดกำรอย่ำงฉลำดรอบคอบ เพ่ือให้

เกิดควำมยั่งยืนสูงสุด และใช้ทรัพยำกรในประเทศเพ่ือพัฒนำประเทศให้มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็นตอนไป  

            ๔. ควำมพอดีด้ำนเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม และสอดคล้องกับควำมต้องกำร 

และควรพัฒนำเทคโนโลยีจำกภูมิปัญญำชำวบ้ำนของเรำเอง เพื่อสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อ

สภำพแวดล้อมของเรำเอง  

            ๕. ควำมพอดีด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อรำยได้ ลดรำยจ่ำย ด ำรงชีวิตอย่ำง 

 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

            ๑. ยึดควำมประหยัด ตัดทอนค่ำใช้จ่ำยในทุกด้ำน ลดละควำมฟุ่มเฟือยในกำรด ำรงชีพอย่ำง

จริงจัง ดังพระรำชด ำรัสว่ำ . . . ควำมเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทำงที่ถูกต้อง. . .  

             ๒ ยึดถือกำรประกอบอำชีพด้วยควำมถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภำวะขำดแคลนในกำร

ด ำรงชีพก็ตำม ดังพระรำชด ำรัสที่ว่ำ . . . ควำมเจริญของคนทั้งหลำยย่อมเกิดมำจำก กำรประพฤติชอบและกำร

หำเลี้ยงชีพ ของตนเป็นหลักส ำคัญ. . .          
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             ๓. ละเลิกกำรแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทำงกำรค้ำขำยประกอบอำชีพแบบ

ต่อสู้กันอย่ำงรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระรำชด ำรัสเรื่องนี้ว่ำ  

           . . . ควำมสุขควำมเจริญอันแท้จริงนั้น หมำยถึงควำมสุขควำมเจริญที่บุคคลแสวงหำมำได้ด้วย

ควำมเป็นธรรมทั้งในเจตนำ และกำรกระท ำ ไม่ใช่ได้มำด้วยควำมบังเอิญ หรือด้วยกำรแก่งแย่งเบียดบังมำจำก

ผู้อื่น. .     

            ๔. ไม่หยุดนิ่งที่จะหำทำงในชีวิตหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ยำกครั้งนี้ โดยต้องขวนขวำยใฝ่หำควำมรู้

ให้เกิดมีรำยได้เพ่ิมพูนขึน้จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้ำหมำยส ำคัญ พระรำชด ำรัสตอนหนึ่งที่ให้ควำมชัดเจนว่ำ  

           . . . กำรที่ต้องกำรให้ทุกคนพยำยำมที่ จะหำควำมรู้ และสร้ำงตนเองให้มั่นคงนี้เพ่ือตนเอง 

เพ่ือที่จะให้ตัวเองมีควำมเป็นอยู่ที่ก้ำวหน้ำ ที่มีควำมสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไป ก็คือให้มีเกียรติ

ว่ำยืนได้ด้วยตัวเอง. . .        

            ๕. ปฏิบัติตนในแนวทำงท่ีดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลำยลง

ในครั้งนี้ เพรำะยังมีบุคคลจ ำนวนมิใช่น้อยที่ด ำเนินกำรโดยปรำศจำกละอำยต่อแผ่นดิน พระบำทสมเด็จ พระ

เจ้ำอยูห่ัวได้พระรำชทำนพระรำโชวำทว่ำ . . .พยำยำมไม่ก่อควำมชั่วให้เป็นเครื่องท ำลำยตัว ท ำลำยผู้อื่น 

พยำยำมลด พยำยำมละควำมชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยำยำมก่อควำมดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยำยำมรักษำ และเพ่ิมพูน

ควำมดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงำมสมบูรณ์ข้ึน. . . 

ทรงย้ ำเน้นว่ำค ำส ำคัญที่สุดคือ ค ำว่ำ "พอ"  

ต้องสร้ำงควำมพอที่สมเหตุสมผลให้กับตัวเองให้ได้และเรำก็จะพบกับควำมสุข 

 
ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
 คณิตศำสตร์มีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจำกคณิตศำสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรือ
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้คำดกำรณ์ วำงแผน ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
และสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้คณิตศำสตร์ยังเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และศำสตร์อื่น ๆ อันเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของชำติให้มีคุณภำพ
และพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ กำรศึกษำคณิตศำสตร์จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม และควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วในยุคโลกำภิวัตน์ 
 ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นโดยค ำนึงถึงกำรส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นส ำคัญ นั่นคือ กำรเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้ำน
กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรแก้ปัญหำ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรใช้เทคโนโลยี กำรสื่อสำรและ
กำรร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
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สภำพแวดล้อม สำมำรถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชำคมโลกได้ ทั้งนี้กำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ พร้อมที่จะประกอบอำชีพเมื่อจบ
กำรศึกษำ หรือสำมำรถศึกษำต่อในระดับสูงขึ้น ดังนั้นสถำนศึกษำควรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมตำมศักยภำพ
ของผู้เรียน 
 
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร ์
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์จัดเป็น ๓ สำระ ได้แก่ จ ำนวนและพีชคณิต กำรวัดและเรขำคณิต 
และสถิติและควำมน่ำจะเป็น 
  จ านวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจ ำนวนจริงสมบัติเกี่ยวกับจ ำนวนจริง อัตรำส่วนร้อยละ 
กำรประมำณค่ำ กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับจ ำนวน กำรใช้จ ำนวนในชีวิตจริง แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต 
ตรรกศำสตร์ นิพจน์ เอกนำม พหุนำม สมกำร ระบบสมกำร อสมกำร กรำฟ ดอกเบี้ยและมูลค่ำของเงิน ล ำดับ
และอนุกรม และกำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับจ ำนวนและพีชคณิตไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
  การวัดและเรขาคณิต เรยีนรู้เกี่ยวกับ ควำมยำว ระยะทำง น้ ำหนัก พ้ืนที่ ปริมำตรและควำมจุ 
เงินและเวลำ หน่วยวัดระบบต่ำง ๆ กำรคำดคะเนเกี่ยวกับกำรวัด อัตรำส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขำคณิตและสมบัติ
ของรูปเรขำคณิต กำรนึกภำพ แบบจ ำลองทำงเรขำคณิต ทฤษฎีบททำงเรขำคณิต กำรแปลงเรขำคณิตในเรื่อง
กำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อน กำรหมุน และกำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดและเรขำคณิตไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง  
  สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ กำรตั้งค ำถำมทำงสถิติ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
ค ำนวณค่ำสถิติ กำรน ำเสนอและแปลผลส ำหรับข้อมูลเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ หลักกำรนับเบื้องต้น ควำม
น่ำจะเป็น กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับสถิติและควำมน่ำจะเป็นในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ และช่วยในกำร
ตัดสินใจ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของจ ำนวน ผลที่
เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช้ 
มำตรฐำน ค ๑.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล ำดับและอนุกรม และน ำไปใช้ 
มำตรฐำน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมกำร และอสมกำร อธิบำยควำมสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหำที่ก ำหนดให้ 
สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มำตรฐำน ค ๒.๑ เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และน ำไปใช้ 
มำตรฐำน ค ๒.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต 
และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน ำไปใช้ 
สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มำตรฐำน ค ๓.๑ เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 
มำตรฐำน ค ๓.๒ เข้ำใจหลักกำรนับเบื้องต้น ควำมน่ำจะเป็น และน ำไปใช้ 
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์เป็นควำมสำมำรถที่จะน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทักษะและกระบวนกำร
ทำงคณิตศำสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่จ ำเป็นและต้องกำรพัฒนำให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ได้แก่ควำมสำมำรถต่อไปนี้ 

๑. กำรแก้ปัญหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำ คิดวิเครำะห์ วำงแผนแก้ปัญหำ และ
เลือกใช้วิธีกำรที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้อง 
 ๒. กำรสื่อสำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ เป็นควำมสำมำรถในกำรใช้รูปภำษำและ
สัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสท่อสำร สื่อควำมหมำย สรุปผลและน ำเสนอได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
 ๓. กำรเชื่อมโยง เป็นควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ เนื้อหำต่ำง ๆ หรือศำสตร์อ่ืน ๆ และน ำไปใช้ในชีวิตจริง 
 ๔. กำรให้เหตุผล เป็นควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้งเพื่อ
น ำไปสู่กำรสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทำงคณิตศำสตร์รองรับ 
 ๕. กำรติดสร้ำงสรรค์ เป็นควำมสำมำรถในกำรขยำยแนวคิดที่มีอยู่เดิม หรือสร้ำงแนวคิดใหม่เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนำองค์ควำมรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เวลาเรียน : ชั่วโมง : ปี   (Smart  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       
      ภำษำไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      คณิตศำสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
      สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
      หน้ำท่ีพลเมือง 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ประวัติศำสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      สุขศึกษำและพลศึกษำ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
      ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
      กำรงำนอำชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ภำษำต่ำงประเทศ              ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลำเรยีนพื้นฐำน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเนน้   
       กำรสื่อสำรและวัฒนธรรมจนี 
       ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

รวมเวลำเรยีนเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
        แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
        ลูกเสือ  เนตรนำร ี
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

         ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

๑๐๔๐  
ชม./ป ี

๑๐๔๐  
ชม./ป ี

๑๐๔๐  
ชม./ป ี

๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมท้ังหมด ๑,๒๐๐ ชม./ปี 

***กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ลดเวลาเรียน SP ป.๑-๓       ลดเวลาเรียน SP ป.๔-๖ 
๑. Steam Education   ๑.  Steam  Education 
๒. ศิลปะพำเพลิน    ๒.  เวทคณิต 
๓. จิตอำสำพำท ำดี    ๓.  จิตอำสำพำท ำดี 
๔. ขยับกำยสุขภำพดี    ๔.  มัคนำยกน้อย  

  

โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ Smart  Program ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เวลาเรียน : ชั่วโมง : ปี   (English  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้       
      ภำษำไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      คณิตศำสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
      สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
      หน้ำที่พลเมือง 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ประวัติศำสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      สุขศกึษำและพลศึกษำ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      กำรงำนอำชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ภำษำต่ำงประเทศ 
             - Let’ s go      
             - Phonics , Reading and Writing  

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

รวมเวลำเรียนพื้นฐำน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น   
       กำรสื่อสำรและวัฒนธรรมจีน 
       ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

รวมเวลำเรียนเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
        แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
        ลูกเสือ  เนตรนำร ี
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

         ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๐๔๐ชม./

ปี 
๑๐๔๐ชม./

ปี 
๑๐๔๐ชม./

ปี 
๑๐๔๐ชม./

ปี 
๑๐๔๐ชม./

ปี 
๑๐๔๐ชม./

ป ี

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชม./ป ี

 

***กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
     ลดเวลาเรียน EP ป.๑-๓       ลดเวลาเรียน EP ป.๔-๖ 

๑. Steam   Education   ๑.  Steam  Education 
๒. กำยขยับสุขภำพดี        ๒.  บ้ำนรักดนตรี 
๓. จิตอำสำพำท ำดี    ๓.  จิตอำสำพำท ำดี 
๔. Contemporary  Arts   ๔.  Small talk (English)  

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ English  Program  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



12 

 

 
 

 

***กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
     ลดเวลาเรียน IEP ป.๑-๓       ลดเวลาเรียน IEP ป.๔-๖ 

๑. Steam Education   ๑.  Steam  Education 
๒. บ้ำนรักดนตรี    ๒.  บ้ำนรักดนตรี 
๓. จิตอำสำพำท ำดี    ๓.  จิตอำสำพำท ำดี 
๔. Small talk (English)   ๔.  Small talk (English) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เวลาเรียน : ชั่วโมง : ปี  (Intensive English  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้       
      ภำษำไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      คณิตศำสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
      สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
      หน้ำที่พลเมือง 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ประวัติศำสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      สุขศกึษำและพลศึกษำ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      กำรงำนอำชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ภำษำต่ำงประเทศ 
             - Let’ s go      
             - Phonics , Reading and Writing 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
๑๒๐ 
๔๐ 

รวมเวลำเรียนพื้นฐำน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น   
       กำรสื่อสำรและวัฒนธรรมจีน 
       ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

รวมเวลำเรียนเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
        แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
        ลูกเสือ  เนตรนำร ี
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

         ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

๑๐๔๐ 
ชม./ป ี

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชม./ป ี

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ Intensive English  Program ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน : ชั่วโมง : สัปดาห์ (Smart  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       

      ภำษำไทย ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      คณิตศำสตร์ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 
       สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

        หน้ำที่พลเมือง 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       ประวัติศำสตร ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       สุขศึกษำและพลศึกษำ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

        ศิลปะ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

        กำรงำนอำชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ภำษำต่ำงประเทศ ๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๓ 
รวมเวลำเรียนพ้ืนฐำน ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น   
         กำรสื่อสำรและวัฒนธรรมจีน 

       ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 
๑ 

 

๑ 
๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 
๑ 

 

๑ 
๑ 

รวมเวลำเรียนเพ่ิมเติม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

        แนะแนว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ลูกเสือ  เนตรนำรี 
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

         ชมรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๒๖ ชม./
สัปดาห์ 

๒๖ ชม./
สัปดาห์ 

 ๒๖ชม./
สัปดาห์ 

 ๒๖ชม./
สัปดาห์ 

๒๖ ชม./
สัปดาห์ 

 ๒๖ชม./
สัปดาห์ 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

รวมทั้งหมด ๓๐ ชม./สัปดาห์ 

หมายเหตุ  วิชำวิทยำศำสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ Smart  Program  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



14 

 

 

 

หมายเหตุ  วิชำวิทยำศำสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน : ชั่วโมง : สัปดาห์ (English  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       

      ภำษำไทย ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      คณิตศำสตร์ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 

       สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมหน้ำที่พลเมือง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       ประวัติศำสตร ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       สุขศึกษำและพลศึกษำ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ศิลปะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        กำรงำนอำชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ภำษำต่ำงประเทศ 

             - Let’ s go      
            -  Phonics , Reading and Writing   

 
๔  

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

รวมเวลำเรียนพ้ืนฐำน ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น   
         กำรสื่อสำรและวัฒนธรรมจีน 
        ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

รวมเวลำเรียนเพ่ิมเติม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

        แนะแนว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ลูกเสือ  เนตรนำรี 
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

         ชมรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

รวมทั้งหมด ๓๐ ชม./สัปดาห์ 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ English  Program  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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หมายเหตุ  วิชำวิทยำศำสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน : ชั่วโมง : สัปดาห์  (Intensive English Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       

      ภำษำไทย ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      คณิตศำสตร์ ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 

       สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมหน้ำที่พลเมือง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       ประวัติศำสตร ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       สุขศึกษำและพลศึกษำ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ศิลปะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        กำรงำนอำชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ภำษำต่ำงประเทศ 

            - Let’ s go      
            -  Phonics , Reading and Writing 

 
๔  

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

รวมเวลำเรียนพ้ืนฐำน ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น   
         กำรสื่อสำรและวัฒนธรรมจีน 
        ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร  

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

รวมเวลำเรียนเพ่ิมเติม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

        แนะแนว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ลูกเสือ  เนตรนำรี 
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน ์

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

         ชมรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๒๖ ๒๖ ๒๖  ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

รวมทั้งหมด ๓๐ ชม./สัปดาห์ 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  โครงการ Intensive  English  Program  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการ Smart Program 

รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

จ ๑๑๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  โครงการ Smart Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)  

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๒๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  โครงการ Smart Program 

รายวิชา       เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๓๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๓๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   โครงการ Smart Program 
     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๔๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๔๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  โครงการ Smart Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๕๒๐๑  การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โครงการ Smart Program 

    รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

 จ ๑๖๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการ English Program 

รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๑๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  โครงการ English Program 
     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)  

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๒๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  โครงการ English Program 
รายวิชา       เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๓๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   โครงการ English Program 
     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๔๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  โครงการ English Program 
     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๕๒๐๑  การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โครงการ English Program 
     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

 จ ๑๖๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการ Intensive English Program 

รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๑๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒  โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)  

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๒๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  โครงการ Intensive English Program 

รายวิชา       เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๓๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๔๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๕๒๐๑  การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม   

จ ๑๖๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 
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ตัวชี้วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวน ระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของจ ำนวน  
ผลที่เกิดขึ้นจำกำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. บอกจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ 

ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด อ่ำนและเขียน ตัวเลข
ฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทยแสดงจ ำนวนนับไม่
เกิน ๑๐๐ และ ๐  
๒. เปรียบเทียบจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ 

๐ โดยใช้เครื่องหมำย  =≠<>   
๓. เรียงล ำดับจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 

ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จ ำนวน  
 

จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐  
- กำรนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐  
- กำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลข
ไทยแสดงจ ำนวน  
- กำรแสดงจ ำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปควำมสัมพันธ์
ของจ ำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม (part – 
whole relationship)  
- กำรบอกอันดับที่  
- หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก และ กำรเขียน
ตัวเลขแสดงจ ำนวนในรูปกระจำย  

- กำรเปรียบเทียบจ ำนวนและกำรใช้เครื่องหมำย =

≠<>   
- กำรเรียงล ำดับจ ำนวน  

๔. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงกำรบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงกำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐  
๕. แสดงวิธีห ำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวกและโจทย์ปัญหำกำรลบของจ ำนวนนับไม่
เกิน ๑๐๐ และ ๐  

การบวก การลบ จ านวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐  
- ควำมหมำยของกำรบวก ควำมหมำยของกำรลบ 
กำรหำผลบวก กำรหำผลลบ และควำมสัมพันธ์ของ
กำรบวกและกำรลบ  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก โจทย์ปัญหำกำรลบ 
และกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ พร้อมทั้งหำค ำตอบ 
 

ป.๒ ๑. บอกจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ 
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด อ่ำนและเขียนตัวเลข 
ฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดง  
จ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  
 
 
 
 

จานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  
- กำรนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐  
- กำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก  
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ ำนวน  
- จ ำนวนคู ่จ ำนวนคี ่ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๒ 
(ต่อ) 

๒. เปรียบเทียบจ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 

และ ๐ โดยใช้เครื่องหมำย =≠<> 
๓. เรียงล ำดับจ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ 
๐ ตั้งแต ่๓ถึง ๕จ ำนวนจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

- หลักค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก และกำรเขียน
ตัวเลขแสดงจ ำนวนในรูปกระจำย  
- กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวน  

 

๔. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงกำรบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงกำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐  
๕. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงกำรคูณของจ ำนวน ๑ หลัก
กับจ ำนวนไม่เกิน ๒ หลัก  
๖. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ 
หลัก ตัวหำร ๑ หลัก โดยที่ผลหำรมี ๑ หลัก
ทั้งหำรลงตัวและหำรไม่ลงตัว  
๗. หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของ
จ ำนวนนับ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  
๘. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒ 
ขั้นตอน ของจ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐และ ๐  

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ  
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  
- กำรบวกและกำรลบ  
- ควำมหมำยของกำรคูณ ควำมหมำยของกำรหำร 
กำรหำผลคูณ กำรหำผลหำรและเศษ และ
ควำมสัมพันธ์ของกำรคูณและกำรหำร  
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ 
พร้อมทั้งห ำค ำตอบ  

ป.๓ ๑. อ่ำนและเขียน ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๒. เปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวนนับไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

จ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
- กำรอ่ำน กำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจ ำนวน  
- หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก และกำรเขียน
ตัวเลขแสดงจ ำนวนในรูปกระจำย  
- กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวน  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๓ 
(ต่อ) 

๓. บอกอ่ำนและเขียนเศษส่วนแสดงปริมำณ  
สิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมเศษส่วน  
ที่ก ำหนด  
๔. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ำกัน โดย

ที่ตัวเศษน้อยกว่ำ หรือเท่ำกับตัวส่วน  

เศษส่วน  
- เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่ำ หรือเท่ำกับตัวส่วน  
- กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับเศษส่วน  

 

๕. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์แสดงก ำรบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงกำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๖. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงกำรคูณของจ ำนวน ๑ หลัก
กับจ ำนวนไม่เกิน ๔ หลักและจ ำนวน ๒ หลัก
กับจ ำนวน ๒ หลัก  
๗. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ 
หลัก ตัวหำร ๑ หลัก  
๘. หำผลลัพธ์ก ำรบวก ลบ คูณ หำรระคน 
ของจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๙. แสดงวิธีห ำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒ 
ขั้นตอน ของจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  
และ ๐ 

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ  
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
- กำรบวกและกำรลบ  
- กำรคูณ กำรหำรยำวและกำรหำรสั้น  
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ 
พร้อมทั้งห ำค ำตอบ  
 

๑๐.หำผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกัน
และผลบวกไม่เกิน ๑ และหำผลลบของ
เศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ำกัน  
๑๑.แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกันและผลบวกไม่
เกิน ๑ และโจทย์ปัญหำกำรลบเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ำกัน  
 
 

การบวก การลบเศษส่วน  
- กำรบวกและกำรลบเศษส่วน  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์ปัญหำ  
กำรลบเศษส่วน  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๔ ๑. อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลข

ไทย และตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับที่
มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐  
๒. เปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวนนับที่
มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

 

จานวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
- กำรอ่ำน กำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจ ำนวน  
- หลัก ค่ำประจ ำหลักและค่ำของเลขโดด  
ในแต่ละหลัก และกำรเขียนตัวเลขแสดงจ ำนวนในรูป
กระจำย  
- กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวน  

- ค่ำประมำณของจ ำนวนนับและกำรใช้เครื่องหมำย ≈ 
๓. บอก อ่ำนและเขียนเศษส่วน จ ำนวนคละ
แสดงปริมำณสิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ 
ตำมเศษส่วนจ ำนวนคละที่ก ำหนด  
๔. เปรียบเทียบ เรียงล ำดับเศษส่วนและ
จ ำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง  
 

เศษส่วน  
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน  
- จ ำนวนคละ  
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจ ำนวนคละและเศษเกิน  
- เศษส่วนที่เท่ำกัน เศษส่วนอย่ำงต่ ำ และเศษส่วนที่
เท่ำกับจ ำนวนนับ  
- กำรเปรียบเทียบ เรียงล ำดับเศษส่วนและจ ำนวนคละ  
 

๕. อ่ำนและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง
แสดงปริมำณของสิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง 
ๆ ตำมทศนิยมที่ก ำหนด  
๖. เปรียบเทียบและเรียงล ำดับทศนิยมไม่เกิน  
๓ ต ำแหน่งจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

ทศนิยม  
- กำรอ่ำนและกำรเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง ตำม
ปริมำณที่ก ำหนด  
- หลัก ค่ำประจ ำหลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักของ
ทศนิยม และกำรเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูป
กระจำย  
- ทศนิยมที่เท่ำกัน  
- กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับทศนิยม  

๗. ประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ กำร
คูณ กำรหำรจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำง
สมเหตุสมผล  
๘. หำคำ่ของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงกำรบวกและประโยค  

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ  
ที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
- กำรประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ กำรคูณ 
กำรหำร  
- กำรบวกและกำรลบ  
- กำรคูณและกำรหำร  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๔ 
(ต่อ) 

สัญลักษณ์แสดงกำรลบของจ ำนวนนับที่
มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
๙. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยค
สัญลักษณ์ แสดงกำรคูณของจ ำนวนหลำย
หลัก ๒ จ ำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก 
และประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้ง
ไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหำรไม่เกิน ๒ หลัก  
๑๐.หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  
ของจ ำนวนนับ และ ๐  
๑๑.แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒ 
ขั้นตอน ของจ ำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐  
๑๒.สร้ำงโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอนของจ ำนวน
นับ และ ๐ พร้อมทั้งหำค ำตอบ  
 

- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ  
พร้อมทั้งหำค ำตอบ 

๑๓.หำผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ ำนวน
คละ ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัว
หนึ่ง  
๑๔.แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวกและโจทย์ปัญหำกำรลบเศษส่วนและ
จ ำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง  
 

การบวก การลบเศษส่วน  
- กำรบวก กำรลบเศษส่วนและจ ำนวนคละ  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์ปัญหำ กำรลบ
เศษส่วนและจ ำนวนคละ  

๑๕.หำผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต ำแหน่ง  
๑๖.แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวก กำรลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต ำแหน่ง  
 

การบวก การลบทศนิยม  
- กำรบวก กำรลบทศนิยม  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ ทศนิยม  
ไม่เกิน ๒ ขั้นตอน  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๕ 
(ต่อ) 

๑. เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ  
ของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูป
ทศนิยม  

ทศนิยม  
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วนและทศนิยม  
- ค่ำประมำณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง ที่เป็น
จ ำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ต ำแหน่ง  

และ ๒ ต ำแหน่ง กำรใช้เครื่องหมำย ≈  
๒. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำโดยใช้
บัญญัติไตรยำงศ์ 
 

จ านวนนับและ ๐ การบวก การลบ การคูณ และการ
หาร  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำโดยใช้บัญญัติไตรยำงศ์  
 

๓. หำผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ ำนวน
คละ  
๔. หำผลคูณ ผลหำรของเศษส่วนและจ ำนวน
คละ  
๕. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน ๒ 
ขั้นตอน  
 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษสว่น  
- กำรเปรียบเทียบเศษส่วนและจ ำนวนคละ  
- กำรบวก กำรลบของเศษส่วนและจ ำนวนคละ  
- กำรคูณ กำรหำรของเศษส่วนและจ ำนวนคละ  
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วนและ จ ำนวน
คละ  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเศษส่วนและจ ำนวนคละ  

๖. หำผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยม 
ไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง  
๗. หำผลหำรที่ตัวตั้งเป็นจ ำนวนนับ หรือ
ทศนิยม ไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง และตัวหำรเป็น
จ ำนวนนับ ผลหำรเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต ำแหน่ง  
๘. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม ๒ 
ขั้นตอน  

การคูณ การหารทศนิยม  
- กำรประมำณผลลัพธ์ของก ำรบวก กำรลบ กำรคูณ 
กำรหำรทศนิยม  
- กำรคูณทศนิยม  
- กำรหำรทศนิยม  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม  
 

๙. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำร้อยละ
ไม่เกิน ๒ ขั้นตอน  

ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์  
- กำรอ่ำนและกำรเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำร้อยละ  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๖ ๑. เปรียบเทียบ เรียงล ำดับเศษส่วนและ

จ ำนวนคละ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
 

เศษส่วน  
- กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับเศษส่วนและ จ ำนวน
คละโดยใช้ควำมรู้เรื่อง ค.ร.น.  

๒. เขียนอัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบ
ปริมำณ ๒ ปริมำณ จำกข้อควำม หรือ
สถำนกำรณ์ โดยที่ปริมำณแต่ละปริมำณเป็น
จ ำนวนนับ  
๓. หำอัตรำส่วนที่เท่ำกับอัตรำส่วนที่
ก ำหนดให้  

อัตราส่วน  
- อัตรำส่วน อัตรำส่วนที่เท่ำกัน และมำตรำส่วน  
 

๔. หำ ห.ร.ม. ของจ ำนวนนับไม่เกิน ๓ 
จ ำนวน  
๕. หำ ค.ร.น. ของจ ำนวนนับไม่เกิน ๓ 
จ ำนวน  
๖. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำโดยใช้
ควำมรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

จ านวนนับ และ ๐  
- ตัวประกอบ จ ำนวนเฉพำะ ตัวประกอบเฉพำะ และ
กำรแยกตัวประกอบ  
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
 

๗. หำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของเศษส่วนและจ ำนวนคละ  
๘. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เศษส่วนและ จ ำนวนคละ ๒ - ๓ ขั้นตอน  
 

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน  
- กำรบวก กำรลบเศษส่วนและจ ำนวนคละ โดยใช้
ควำมรู้เรื่อง ค.ร.น.  
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วนและ จ ำนวน
คละ  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเศษส่วนและจ ำนวนคละ  

๙. หำผลหำรของทศนิยมที่ตัวหำรและผลหำร 
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง  
๑๐.แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม ๓ 
ขั้นตอน  

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร  
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วนและทศนิยม  
- กำรหำรทศนิยม  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม (รวมกำรแลกเงิน
ต่ำงประเทศ)  

๑๑.แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
อัตรำส่วน  
๑๒.แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำร้อย
ละ ๒ - ๓ ขั้นตอน  

อัตราส่วนและร้อยละ  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำอัตรำส่วนและมำตรำส่วน  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำร้อยละ  
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สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังชันก์ ล ำดับ และอนุกรม และน ำไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. ระบุจ ำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจ ำนวน

ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และ
ระบุรูปที่หำยไปในแบบรูปซ้ ำของรูป
เรขำคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สมำชิกในแตล่ะชุดที่
ซ้ ำมี ๒ รูป  

 

แบบรูป  
- แบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ ๑ และที
ละ ๑๐  
- แบบรูปซ้ ำของจ ำนวน รูปเรขำคณิตและรูปอ่ืน ๆ  

 

ป.๒ - แบบรูป  
- แบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ ๒ ทีละ ๕ 
และทีละ ๑๐๐  
- แบบรูปซ้ ำ  
 

ป.๓ ๑. ระบุจ ำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจ ำนวน
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่ำ ๆ กัน  
 

แบบรูป  
- แบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ เท่ำ ๆ กัน  
 

ป.๔ - แบบรูป  
- แบบรูปของจ ำนวนที่เกิดจำกกำรคูณ กำรหำร ด้วย
จ ำนวนเดียวกัน  
 

ป.๕ - - 
ป.๖ ๑. แสดงวิธีคิดและหำค ำตอบของปัญหำ

เกี่ยวกับแบบรูป  
 

แบบรูป  
- กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป  
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สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัดและน ำไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็น

เซนติเมตร เป็นเมตร  
 

ความยาว  
- กำรวัดควำมยำวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน  
- กำรวัดควำมยำวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  
- กำรเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบเกี่ยวกับ ควำมยำว
ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  

๒. วัดและเปรียบเทียบน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม 
เป็นขีด  
 

น้ าหนัก  
- กำรวัดน้ ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน  
- กำรวัดน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด  
- กำรเปรียบเทียบน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำก ำรบวก กำรลบเกี่ยวกับน้ ำหนัก ที่
มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด  

ป.๒ ๑. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับเวลำ ที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วย
เดียวกัน  

เวลา  
- กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที (ช่วง ๕ นำที)  
- กำรบอกระยะเวลำเป็นชั่วโมง เป็นนำที  
- กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเป็นชั่วโมง เป็นนำที  
- กำรอ่ำนปฏิทิน  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ  

๒. วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเมตร
และเซนติเมตร  
๓. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวก กำรลบเกี่ยวกับควำมยำวที่มีหน่วยเป็น
เมตรและเซนติเมตร  
 

ความยาว  
- กำรวัดควำมยำวเป็นเมตรและเซนติเมตร  
- กำรคำดคะเนควำมยำวเป็นเมตร  
- กำรเปรียบเทียบควำมยำวโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เมตรกับเซนติเมตร  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวที่มีหน่วยเป็น
เมตรและเซนติเมตร  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๒ 
(ต่อ) 

๔. วัดและเปรียบเทียบน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด  
๕. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวก กำรลบเกี่ยวกับน้ ำหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  

 

น้ าหนัก  
- กำรวัดน้ ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  
- กำรคำดคะเนน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม  
- กำรเปรียบเทียบน้ ำหนักโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำหนักท่ีมีหน่วยเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  

๖. วัดและเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุ
เป็นลิตร  
 

ปริมาตรและความจุ  
- กำรวัดปริมำตรและควำมจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่  
หน่วยมำตรฐำน  
- กำรวัดปริมำตรและควำมจุเป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วย
ตวง ลิตร  
- กำรเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุเป็นช้อนชำ ช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุ ที่มี
หน่วยเป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  

ป.๓ ๑. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับเงิน  
 

เงิน  
- กำรบอกจ ำนวนเงินและเขียนแสดงจ ำนวนเงิน แบบใช้
จุด  
- กำรเปรียบเทียบจ ำนวนเงินและกำรแลกเงิน  
- กำรอ่ำนและเขียนบันทึกรำยรับรำยจ่ำย  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน  

๒. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับเวลำ และระยะเวลำ  

เวลา  
- กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที  
- กำรเขียนบอกเวลำโดยใช้มหัพภำค (.) หรือทวิภำค (:) 
และกำรอ่ำน  
- กำรบอกระยะเวลำเป็นชั่วโมงและนำที  
-กำรเปรียบเทียบระยะเวลำโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ชั่วโมงกับนำที  
- กำรอ่ำนและกำรเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลำ  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำและระยะเวลำ  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๓ 
(ต่อ) 

๓. เลือกใช้เครื่องวัดควำมยำวที่เหมำะสม วัด
และบอก ควำมยำวของสิ่งต่ำง ๆ เป็น
เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร  
๔. คำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและเป็น
เซนติเมตร  
๕. เปรียบเทียบควำมยำวระหว่ำงเซนติเมตร
กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับ
เมตร จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
๖. แสดงวิธีห ำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับ ควำมยำว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร
และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตร
และเมตร  

ความยาว  
- กำรวัดควำมยำวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร
และเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  
- กำรเลือกเครื่องวัดควำมยำวที่เหมำะสม  
- กำรคำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร  
- กำรเปรียบเทียบควำมยำวโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
หน่วยควำมยำว  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว  

 

๗. เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมำะสม วัดและบอก
น้ ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม  
๘. คำดคะเนน้ ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  
๙. เปรียบเทียบน้ ำหนักระหว่ำงกิโลกรัมกับ
กรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จำกสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ  
๑๐.แสดงวิธีห ำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับน้ ำหนัก ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับ
กรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม  

น้าหนัก  
- กำรเลือกเครื่องชั่งที่เหมำะสม  
- กำรคำดคะเนน้ ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  
- กำรเปรียบเทียบน้ ำหนักโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำหนัก  
 

๑๑.เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมำะสม วัดและ
เปรียบเทียบปริมำตร ควำมจุเป็นลิตรและ
มิลลิลิตร  
๑๒.คำดคะเนปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร  
๑๓. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุที่มีหน่วยเป็น
ลิตรและมิลลิลิตร  
 

ปริมาตรและความจุ  
- กำรวัดปริมำตรและควำมจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร  
- กำรเลือกเครื่องตวงที่เหมำะสม  
- กำรคำดคะเนปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร  
- กำรเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุโดยใช้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนช ำ ช้อนโต๊ะ 
ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุที่มี
หน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๔ ๑. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ

เกีย่วกับเวลำ  
 

เวลา  
- กำรบอกระยะเวลำเป็นวินำที นำที ชั่วโมง วัน สัปดำห์ 
เดือน ปี  
- กำรเปรียบเทียบระยะเวลำโดยใช้ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยเวลำ  
- กำรอ่ำนตำรำงเวลำ  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ  

 ๒. วัดและสร้ำงมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์  
 

การวัดและสร้างมุม  
- กำรวัดขนำดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์  
- กำรสร้ำงมุมเม่ือก ำหนดขนำดของมุม  

 ๓. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับ ควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉำก  
 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
- ควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก  
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป  
และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก  

ป.๕ ๑. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับควำมยำวที่มีกำรเปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม  
 

ความยาว  
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยควำมยำว เซนติเมตรกับ
มิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้
ควำมรู้เรื่องทศนิยม  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวโดยใช้ควำมรู้ 
เรื่องกำรเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม  

๒. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับน้ ำหนักที่มีกำรเปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม  
 

น้าหนัก  
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยน้ ำหนัก กิโลกรัมกับกรัม 
โดยใช้ควำมรู้เรื่องทศนิยม  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำหนัก โดยใช้ควำมรู้เรื่อง
กำรเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม  

๓. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและ
ควำมจุของภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก  
 

ปริมาตรและความจุ  
- ปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและควำมจุ  
ของภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก  
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๕ 
(ต่อ) 

 
 
 

 
 
 
 

 

- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบำศก์
เซนติเมตร และลูกบำศก์เมตร  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของ ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉำกและควำมจุของภำชนะ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
 

ป.6 ๑. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่
ประกอบด้วย ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก  

 

ปริมาตรและความจุ  
- ปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วย ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉำก  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของรูปเรขำคณิต
สำมมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก  

 ๒. แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับ ควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
หลำยเหลี่ยม  
๓. แสดงวิธีห ำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับ ควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม  
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  
- ควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสำมเหลี่ยม  
- มุมภำยในของรูปหลำยเหลี่ยม  
- ควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลำยเหลี่ยม  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป  
และพ้ืนที่ของรูปหลำยเหลี่ยม  
- ควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป  
และพ้ืนที่ของวงกลม  
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สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต 
และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และน ำไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. จ ำแนกรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 

วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย 
- ลักษณะของรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และ
วงรี 

ป.๒ ๑. จ ำแนกและบอกลักษณะของรูปหลำย
เหลี่ยมและวงกลม  

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยม วงกลม และวงรี และกำร
เขียนรูปเรขำคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป 

ป.๓ ๑.ระบุรูปเรขำคณิตสองมิติที่มีแกนสมมำตร
และจ ำนวนแกนสมมำตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- รูปที่มีแกนสมมำตร 

ป.๔ ๑. จ ำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์
แสดงถม 
๒. สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกเมื่อก ำหนดควำม
ยำวของด้ำน 

รูปเรขาคณิต 
- ระนำบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง และ
สัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
- มุม 
o ส่วนประกอบของมุม 
o กำรเรียกชื่อมุม 
o สัญลักษณ์แสดงมุม 
o ชนิดของมุม 

- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
- กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก 

ป.๕ ๑. สร้ำงเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนำน
กับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ก ำหนดให้ 

รูปเรขาคณิต 
- เส้นตั้งฉำกและสัญลักษณ์แสดงกำรตั้งฉำก 
- เส้นขนำนและสัญลักษณ์แสดงกำรขนำน 
- กำรสร้ำงเส้นขนำน 
- มุมแย้ง มุมภำยใน และมุมภำยนอกที่อยู่บนข้ำง
เดียวกันของเส้นตัดขวำง (Transversal) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๕ 
(ต่อ) 

๒. จ ำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจำรณำจำกสมบัติ
ของรูป 
๓. สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำงๆเม่ือก ำหนด
ควำมยำวของด้ำนและขนำดของมุม หรือเมื่อ
ก ำหนดควำมยำวของเส้นทแยงมุม 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม 
- กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยม 
 
 
 

๔. บอกลักษณะของปริซึม รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะและส่วนต่ำงๆของปริซึม 

ป.๖ 
 

๑. จ ำแนกรูปสำมเหลี่ยมโดยพิจำรณำจำก
สมบัติของรูป 
๒. สร้ำงรูปสำมเหลี่ยมเมื่อก ำหนดควำมยำว
ของด้ำนและขนำดของมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสำมเหลี่ยม 
- กำรสร้ำงรูปสำมเหลี่ยม 
- ส่วนต่ำงๆของวงกลม 
- กำรสร้ำงวงกลม 

๓. บอกลักษณะของรูปเรขำคณิตสำมมิติชนิด
ต่ำงๆ 
๔. ระบุรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบจำกรูป
คลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ 
 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 
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สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ป.๑ ๑. ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำ

ค ำตอบของโจทย์ปัญหำเมื่อก ำหนดรูป ๑ รูป 
แทน ๑ หน่วย 
 

การน าเสนอข้อมูล 
-กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ 

ป.๒ ๑. ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำเมื่อก ำหนดรูป ๑ รูป 
แทน ๒ หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ 

ป.๓ ๑. เขียนแผนภูมิรูปภำพและใช้ข้อมูลจำก
แผนภูมิรูปภำพในกำรหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำ 
๒. เขียนตำรำงทำงเดียวจำกข้อมูลที่เป็น
จ ำนวนนับและใช้ข้อมูลจำกตำรำงทำงเดียวใน
กำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรจ ำแนกข้อมูล 
- กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิรูปภำพ 
- กำรอ่ำนและกำรเขียนตำรำงทำงเดียว (One-way 
Table) 

ป.๔ ๑. ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่งตำรำงสองทำงใน
กำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 

การน าเสนอข้อมูล 
- กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิแท่ง ( ไม่รวมกำรย่น
ระยะ ) 
- กำรอ่ำนตำรำงสองทำง (Two-way Table) 

ป.๕ ๑. ใช้ข้อมูลจำกรำฟเส้นในกำรหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ 
๒. เขียนแผนภูมิแท่งจำกข้อมูลที่เป็นจ ำนวน
นับ 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมอแท่ง 
- กำรอ่ำนกรำฟเส้น 

ป.๖ ๑. ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปวงกลมในกำรหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 
 

การน าเสนอข้อมูล 
- กำรอ่ำนแผนภูมิรูปวงกลม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสรำยวิชำ ค ๑๑๑๐๑   รำยวิชำคณิตศำสตร์   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์  
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๑      เวลำเรียน ๒๐๐ ชัว่โมง 
 ศึกษำกำรแสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมจ ำนวนโดยกำรอ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดู อำรบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือ แสดงจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ และแสดงจ ำนวนไม่เกิน ๒๐ ในรูปควำมสัมพันธ์ของจ ำนวน
แบบส่วนย่อย ส่วนรวม ( part – whole relationship )กำรบอกอันดับที่  หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก 

กำรเขียนจ ำนวนในรูปกระจำย กำรเปรียบเทียบจ ำนวน และกำรใช้เครื่องหมำย = ≠ > < และกำร
เรียงล ำดับจ ำนวน ควำมหมำยของกำรบวก ควำมหมำยของกำรลบ กำรหำผลบวก กำรหำผลลบ และ
ควำมสัมพันธ์ของกำรบวกและกำรลบ กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก โจทย์ปัญหำกำรลบและกำรสร้ำงโจทย์
ปัญหำ พร้อมทั้งหำค ำตอบ ระบุจ ำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ ๑ ทีละ ๑๐ 
แบบรูปซ้ ำของจ ำนวนรูปเรขำคณิต และรูปอื่น กำรวัดควำมยำวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน กำรวัดและ
กำรเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเซนติเมตร เมตร กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำวที่
มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก
กำรลบ เกี่ยวกับน้ ำหนัก จ ำแนกรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก 
และกรวย กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ 

เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อควำมหมำย
ทำงคณิตศำสตร์ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้ง
เห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง และมีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน
อย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง เป็นพลเมืองดีของชำติ 

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

 ค ๑.๒ ป.๑/๖ 
 ค ๒.๑ ป.๑/๗ ป.๑/๘ 
 ค ๒.๒ ป.๑/๙ 
 ค ๓.๑ ป.๑/๑๐ 
 รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตร์              รหัสวิชา ค ๑๑๑๐๑                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 ชั้น ป.๑                                                                           จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญควำมคิดรวบยอด 

เวลำ/
ชั่วโมง 

คะแนน 

๑ หนูน้อยนับเลข ค ๑.๑ ป ๑/๑ บอกจ ำนวนของสิ่ง
ต่ำงๆ แสดงจ ำนวนที่ก ำหนด อ่ำน
และเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก 
ตัวเลขไทย แสดงจ ำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐ 
ค ๑.๑ ป ๑/๒ เปรียบเทียบจ ำนวน
นับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้

เครื่องหมำย = ≠ > < 
ค ๑.๑ ป ๑/๓ เรียงล ำดับจ ำนวน
นับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ 
ถึง ๕ จ ำนวน 
 

- จ ำนวนที่ไม่เกิน ๑๐๐ และ 
๐ แสดงปริมำณของสิ่งของที่
สำมำรถอ่ำน เขียนตัวเลขฮินดู
อำรบิก ตัวเลขไทย และ
เรียงล ำดับและเปรียบเทียบ
จ ำนวน และกำรใช้
เครื่องหมำย = ≠ > < 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ บวก ลบ  รอบบ้ำน ค ๑.๑ ป ๑/๔ หำค่ำของตวัไม่
ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดง
กำรบวกและประโยคสัญลักษณ์
แสดงกำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐ 
ค ๑.๑ ป ๑/๕ แสดงวิธหีำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์
ปัญหำกำรลบของจ ำนวนไม่เกิน 
๑๐๐ และ ๐ 
 

- กำรบวกกำรลบจ ำนวนที่ไม่
เกิน ๑๐๐ และ ๐ ต้องมีควำม
ตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญควำมคิดรวบยอด 
เวลำ/
ชั่วโมง 

คะแนน 

๓ เรขำคณิตพำเพลิน ค ๑.๒ ป.๑/๑ ระบุจ ำนวนที่หำยไป
ในแบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และ
ระบุรูปที่หำยไปในแบบรูปซ้ ำของ
รูปเรขำคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่
สมำชิกในแต่ละชุดที่ซ้ ำมี ๒ รูป 
  
ค ๒.๒ ป ๑/๑ จ ำแนกรูป
สำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย 

 

- แบบรูปของจ ำนวนมีทั้งแบบ
เพ่ิมข้ึน แบบลดลง และแบบ
รูปซ้ ำ 
 
 
 
 
- รูปเรขำคณิตมีหลำยรูปแบบ 

 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

 

๔ วิศวกรน้อย ค ๒.๑ ป.๑/๑ 
วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็น
เซนติเมตรเป็นเมตร  
 
ค ๒.๑ ป.๑/๒ วัดและเปรียบเทียบ
น้ ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 

 

- ควำมยำว น้ ำหนัก ปริมำตร 
ควำมจุ สำมำรถวัดโดยใช้
หน่วยที่เป็นมำตรฐำน 

๔๐  

๕ แผนภูมิชวนคิด ค ๓.๑ ป ๑/๑ ใช้ข้อมูลจำก
แผนภูมิรูปภำพในกำรหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำ เมื่อก ำหนดรูป ๑ 
รูป แทน ๑ หน่วย 

- แผนภูมิรูปภำพเป็นกำร
น ำเสนอจ ำนวนอีกรูปแบบ
หนึ่ง กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ
ได้จึงมีควำมจ ำเป็น 
 
 
 

๒๐  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชำ  ค ๑๒๑๐๑  รำยวชิำคณิตศำสตร์         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๒       เวลำ ๒๐๐ ชัว่โมง 

ศึกษำกำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับไม่เกิน 
1,000 และ 0 กำรนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 จ ำนวนคู่ จ ำนวนคี่ หลัก ค่ำประจ ำหลักของเลขโดดใน
แต่ละหลัก กำรเขียนตัวเลขแสดงจ ำนวนในรูปกระจำย กำรเปรียบเทียบจ ำนวน กำรเรียงล ำดับจ ำนวน กำรบวก
จ ำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 กำรลบจ ำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ควำมสัมพันธ์ของกำรบวกและกำรลบ 
กำรหำตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวกและกำรลบ โจทย์ปัญหำกำรบวก โจทย์ปัญหำกำรลบ 
กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ ควำมหมำยของกำรคูณ ควำมหมำยของกำรหำร กำรคูณจ ำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจ ำนวน
ไม่เกินสองหลัก ควำมสัมพันธ์ของกำรคูณและกำรหำร กำรหำรที่ตัวหำรและผลหำรมีหนึ่งหลัก กำรหำตัวไม่
ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรคูณและกำรหำร กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรคูณและโจทย์ปัญหำกำรหำร 
กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน แบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึน 
หรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ้ ำ กำรจ ำแนกลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยม วงกลม และวงรี 
และกำรเขียนรูปเรขำคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป กำรวัดควำมยำวเป็นเมตรและเซนติเมตร กำรคำดคะเน
ควำมยำวเป็นเมตร กำรเปรียบเทียบควำมยำวโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมตรและเซนติเมตร กำรแก้โจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที กำรบอก
ระยะเวลำเป็นชั่วโมง เป็นนำที กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเป็นชั่วโมง เป็นนำที กำรอ่ำนปฏิทิน กำรแก้โจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ กำรวัดน้ ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด กำรคำดคะเนน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม 
กำรเปรียบเทียบน้ ำหนักโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด กำรแก้โจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับน้ ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด กำรวัดปริมำตรและควำมจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมำตรฐำนและหน่วยมำตรฐำนเป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร กำรเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุ  
เป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุที่มีหน่วยเป็นช้อนชำ ช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ และกำรใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำ  
 โดยใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยแก้ปัญหำ ใช้ควำมรู้ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
ในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม ให้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่ำง
เหมำะสม ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย และกำรน ำเสนอได้อย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสม เชื่อมโยงควำมรู้ต่ำง ๆ ในคณิตศำสตร์และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์ กับศำสตร์อื่น ๆ มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

เพ่ือให้คุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศำสตร์  สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ  รอบคอบ  มี
ควำมรับผิดชอบ  มีวิจำรณญำณ เชื่อมั่นในตนเอง รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่ำงพอเพียง  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  รักควำมเป็นไทย และ มีจิตสำธำรณะ 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ป.๒/๑  ค ๑.๑ ป.๒/๒  ค ๑.๑ ป.๒/๓ ค ๑.๑ ป.๒/๔  ค ๑.๑ ป.๒/๕ 
ค ๑.๑ ป.๒/๖ ค ๑.๑ ป.๒/๗ ค ๑.๑ ป.๒/๘   
ค ๒.๑ ป.๒/๑  ค ๒.๑ ป.๒/๒  ค ๒.๑ ป.๒/๓ ค ๒.๑ ป.๒/๔  ค ๒.๑ ป.๒/๕ 
ค ๒.๑ ป.๒/๖ 

 ค ๒.๒ ป.๒/๑ 
ค ๓.๑ ป.๒/๑ 
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด 
*หมายเหตุ มาตรฐาน ค๑.๒ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานแต่ไม่วัดผล 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตร์         รหัสวิชา ค ๑๒๑๐๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 ชั้น ป.๒                                                                          จ านวน    ๒๐๐   ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญควำมคิดรวบยอด 

เวลำ/
ชั่วโมง 

คะแนน 

๑ มหัศจรรย์ตัวเลข ค ๑.๑ ป ๒/๑ บอกจ ำนวนของสิ่ง
ต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆตำมจ ำนวนที่
ก ำหนด อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดู
อำรบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ
แสดงจ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
และ ๐ 
ค  ๑.๑ ป ๒/๒เปรียบเทียบจ ำนวน
นับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้

เครื่องหมำย = ≠ > < 
ค ๑.๑ ป ๒/๓ เรียงล ำดับจ ำนวน
นับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ ตั้งแต่ ๓ 
ถึง ๕ จ ำนวนจำกสถำนกำรณ์ต่ำง 
ๆ 
ค ๑.๑ ป ๒/๔ หำค่ำของตัวไม่
ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดง
กำรบวกและประโยคสัญลักษณ์
แสดงกำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ 
ค ๑.๑ ป ๒/๕ หำค่ำของตัวไม่
ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดง
กำรคูณของจ ำนวน ๑ หลักกับ
จ ำนวนไม่เกิน ๒ หลัก 
ค ๑.๑ ป ๒/๖ หำคำ่ของตัวไม่
ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดง
กำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก 
ตัวหำร ๑ หลัก โดยที่ผลหำรมี ๑ 
หลัก ทั้งหำรลงตัวและหำรไม่ลงตัว 

- อ่ำนและกำรเขียนตัวเลข
ฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจ ำนวนได้ 
- จ ำนวนคู ่จ ำนวนคี ่ 
- หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่
ละหลัก และกำรเขียนตัวเลข
แสดงจ ำนวนในรูปกระจำย  
- กำรเปรียบเทียบและ
เรียงล ำดับจ ำนวน  
 
 
 
- กำรบวกและกำรลบ  
 
 
 
 
- ควำมหมำยของกำรคูณ  
 
 
 
- ควำมหมำยของกำรหำร 
- กำรหำผลคูณ กำรหำผลหำร
และเศษ  
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 

๑๕ 
๑๕ 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๑๐ 
๑๐ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญควำมคิดรวบยอด 
เวลำ/
ชั่วโมง 

คะแนน 

  

ค ๑.๑ ป ๒/๗ หำผลลัพธ์กำรบวก 
ลบ คูณ หำรระคน ของจ ำนวนนับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  
 
ค ๑.๑ ป ๒/๘ แสดงวิธหีำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอน ของ
จ ำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  

 

-กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  
และควำมสัมพันธ์ของกำรคูณ
และกำรหำร 
 
- กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำร
สร้ำงโจทย์ปัญหำ พร้อมทั้งหำ
ค ำตอบ  

 

๑๕ 
 
 
 

๑๕ 

๑๐ 
 
 
 

๑๐ 

๒ ตัวเลขหรรษำ ค ๒.๑ ป.๒/๑ แสดงวธิีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำที่มี
หน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
ค ๒.๑ ป ๒/๒ 
วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็น
เมตรและเซนติเมตร  
 
 
 
 
 
ค ๒.๑ ป ๒/๓  
แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบเกี่ยวกับควำมยำว
ที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร 
 

- กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำ
และนำที (ช่วง ๕ นำที)  
- กำรบอกระยะเวลำเป็น
ชั่วโมง เป็นนำที  
- กำรเปรียบเทียบระยะเวลำ
เป็นชั่วโมง เป็นนำที  
- กำรอ่ำนปฏิทิน  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
เวลำ  
- กำรวัดควำมยำวเป็นเมตร
และเซนติเมตร  
- กำรคำดคะเนควำมยำวเป็น
เมตร  
- กำรเปรียบเทียบควำมยำว
โดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เมตรกับเซนติเมตร 
 
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
ควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเมตร
และเซนติเมตร  
  
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญควำมคิดรวบยอด 
เวลำ/
ชั่วโมง 

คะแนน 

  

ค ๒.๑ ป ๒/๔ วัดและเปรียบเทียบ
น้ ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและขีด 
 
 
 
 
 
ค ๒.๑ ป ๒/๕ แสดงวิธหีำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ
เกี่ยวกับน้ ำหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
 
ค ๒.๑ ป ๒/๖ วัดและเปรียบเทียบ
ปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร 

- กำรวัดน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด 
- กำรคำดคะเนน้ ำหนักเป็น
กิโลกรัม 
- กำรเปรียบเทียบน้ ำหนักโดย
ใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับ
ขีด 
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
น้ ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด 
 
 
- กำรวัดปริมำตรและควำมจุ
โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน 
- กำรวัดปริมำตรและควำมจุ
เป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง 
ลิตร 
- กำรเปรียบเทียบปริมำตร
และควำมจุเป็นช้อนชำ ช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร 
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
ปริมำตรและควำมจุที่มีหน่วย
เป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง 
ลิตร 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 

 
๑๕ 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 

๓ เรขำคณิตแสนสนุก ค ๒.๒ ป ๒/๑ จ ำแนกและบอก
ลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยมและ
วงกลม 

- ลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยม 
วงกลม และวงรี และกำร
เขียนรูปเรขำคณิตสองมิติโดย
ใช้แบบของรูป 
 
 

๑๐ ๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ/
ชั่วโมง 

คะแนน 

๔ แผนภูมิพำเพลิน ค ๓.๑ ป ๒/๑  ใช้ข้อมูลจำก
แผนภูมิรูปภำพในกำรหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำเมื่อก ำหนดรูป ๑ 
รูป รูปแทน ๒ หน่วย ๕ หน่วย 
หรือ ๑๐ หน่วย 

- กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ ๑๐ ๕ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๑๐๐ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค๑๓๑๐๑  รายวิชาคณิตศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓        เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษำกำรอ่ำน กำรเขียน ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับที่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก และกำรเขียนตัวเลขแสดงจ ำนวนในรูปกระจำย กำร
เปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวน บอกและอ่ำนเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่ำหรือเท่ำกับตัวส่วน กำรเปรียบเทียบ
และเรียงล ำดับเศษส่วน กำรบวกและกำรลบ กำรคูณ กำรหำรยำวและกำรหำรสั้น กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน 
กำรหำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ พร้อมทั้งหำ
ค ำตอบ กำรบวกและกำรลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกัน กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์ปัญหำกำรลบ
เศษส่วน ระบุจ ำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่ำ ๆกัน บอกจ ำนวนเงิน เขียนโดย
ใช้จุด เปรียบเทียบจ ำนวนเงินและแลกเงิน อ่ำนและเขียนบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำย กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
เงิน บอกเวลำเป็นนำฬิกำ และนำที กำรเขียนบอกเวลำโดยใช้มหัพภำค (.) หรือทวิภำค (:) บอกระยะเวลำเป็น
ชั่วโมงและนำที เปรียบเทียบระยะเวลำโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชั่วโมงกับนำที  กำรอ่ำนและเขียนบันทึก
กิจกรรมที่ระบุเวลำ กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ และระยะเวลำ กำรวัดควำมยำวเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร กำรเลือกเครื่องวัดควำมยำวที่เหมำะสม กำรคำดคะเนควำม
ยำวเป็นเมตรและเซนติเมตร เปรียบเทียบควำมยำวโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยควำมยำว กำรแก้ โจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว กำรเลือกเครื่องชั่งที่เหมำะสม กำรคำดคะเนน้ ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด กำร
เปรียบเทียบน้ ำหนักโดยใช้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม กำรแก้โจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับน้ ำหนัก กำรวัดปริมำตรและควำมจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร กำรเลือกเครื่องตวงที่เหมำะสม กำร
คำดคะเนปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร กำรเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลิตรกับ
มิลลิลิตร ช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุที่มีหน่วยเป็น
ลิตรและมิลลิลิตร ระบุรูปเรขำคณิตสองมิติที่มีแกนสมมำตร และจ ำนวนแกนสมมำตร กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
และจ ำแนกข้อมูล กำรอ่ำนและเขียนแผนภูมิรูปภำพ กำรอ่ำนและเขียนตำรำงทำงเดียว (one-way table)  

เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรคิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อควำมหมำย
ทำงคณิตศำสตร์ กำรใช้เทคโนโลยี สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำง
สร้ำงสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำงพอเพียง มีควำม
มุ่งมั่นในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีพ้ืนฐำนกำรด ำรงชีวิตที่มั่นคง และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชำติ 
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ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐, ป.๓/๑๑   
ค ๑.๒ ป.๓/๑ 
ค ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙, ป.๓/๑๐, ป.๓/๑๑,          
ป.๓/๑๒, ป.๓/๑๓  
ค ๒.๒ ป.๓/๑ 
ค ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒  
 
รวมทั้งหมด  ๒๘ ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค ๑๓๑๐๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                                    จ านวน  ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบ
ยอด 

เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๑ จ ำนวน
ชวน
หรรษำ 

ค ๑.๑ ป.๓/๑ อ่ำนและเขียน ตัวเลข
ฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ 
แสดงจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐ 
ค ๑.๑ ป.๓/๒ เปรียบเทียบและ
เรียงล ำดับจ ำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

จ ำนวนนับแสดงปริมำณ
ของสิ่งของหรือจ ำนวนนับ
ที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ 
๐ สำมำรถแสดงเป็น
ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือ 
 

๓๕  

๒ บวก ลบ 
คูณ หำร 
ประสำนใจ 

ค ๑.๑ ป.๓/๕ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวก
และประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรลบ
ของจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ 
๐  
ค ๑.๑ ป.๓/๖ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยคสัญลักษณ์ แสดงกำรคูณ
ของจ ำนวน ๑ หลักกับจ ำนวนไม่เกิน 
๔ หลัก และจ ำนวน ๒ หลัก กับ
จ ำนวน ๒ หลัก 
ค ๑.๑ ป.๓/๗ หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำ
ในประโยคสัญลักษณ์ แสดงกำรหำรที่
ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหำร ๑ หลัก 
ค ๑.๑ ป.๓/ ๘ หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ 
คูณ หำรระคน ของจ ำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
ค ๑.๑ ป.๓/๙ แสดงวธิีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอน ของจ ำนวน
นับไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
 
 

จ ำนวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
สำมำรถน ำมำบวก ลบ 
คูณ หำร และบวก ลบ 
คูณ หำรระคนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐  
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบ
ยอด 

เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๓ 
 

เศษส่วน
ชวนคิด 

ค ๑.๑ ป.๓/๓  บอก อ่ำน และเขียน
เศษส่วนแสดงปริมำณสิ่งต่ำงๆ และ
แสดงสิ่งต่ำงๆตำมเศษส่วนที่ก ำหนด 
ค ๑.๑ ป.๓/๑๐ หำผลบวกของ
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกันและผลบวก
ไม่เกิน ๑ และหำผลลบของเศษส่วนที่
มีตัวส่วนเท่ำกัน 
ค ๑.๑ ป.๓/๑๑ แสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำกำรบวกเศษส่วนที่มี
ตัวส่วนเท่ำกันและผลบวกไม่เกิน ๑ 
และโจทย์ปัญหำกำรลบเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ำกัน 
ค ๑.๑ ป.๓/๔ เปรียบเทียบเศษส่วนที่
ตัวเศษเท่ำกัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่ำ
หรือเท่ำกับตัวส่วน 
 

-เศษส่วนเป็นกำรเขียน
จ ำนวนเต็ม 2 ส่วน โดยใช้
เส้นคั่นกลำงจ ำนวนที่อยู่
บนเส้นเรียกว่ำตัวเศษ
จ ำนวนที่อยู่ใต้เส้นเรียกว่ำ
ตัวส่วน 
 
-กำรบวกและกำรลบ
เศษส่วนสองจ ำนวนที่มีตัว
ส่วนเท่ำกันท ำได้โดยน ำตัว
เศษมำบวกหรือลบกัน 
โดยตัวส่วนคงเดิม 
-กำรเปรียบเทียบเศษส่วน
ที่มีตัวส่วนเท่ำกัน ใช้วิธีน ำ
ตัวเศษมำเปรียบเทียบกัน 
ตัวเศษของเศษส่วนใด
มำกกว่ำ เศษส่วนนั้นจะมี
ค่ำมำกกว่ำหรือตัวเศษของ
เศษส่วนใดน้อยกว่ำ 
เศษส่วนนั้นจะมีค่ำน้อย
กว่ำ 

๒๕  

๔ แบบรูป
สัมพันธ์ 

ค ๑.๒ ป.๓/๑ ระบุจ ำนวนที่หำยไปใน
แบบรูปของจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ทีละเท่ำ ๆกัน 

-แบบรูปของจ ำนวน
นับเป็นควำมสัมพันธ์กัน
แบบเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ
เท่ำ ๆกัน อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 

๑๐  
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบ
ยอด 

เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๕ 
 

เงินทอง
ต้องรู้ 

ค ๒.๑ ป.๓/๑ แสดงวธิีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ ำนวนเงินบำท สตำงค์ 
เขียนโดยใช้จุดคั่น ตัว
เลขที่อยู่หน้ำจุดคั่นบอก
จ ำนวนเงินเป็นบำท ตัว
เลขที่อยู่หลังจุดคั่นบอก
จ ำนวนเงินเป็นสตำงค์ 
-กำรบันทึกรำยรับ-
รำยจ่ำยเป็นกำรฝึกให้รู้จัก
ประมำณกำรใช้จ่ำยได้
อย่ำงเหมำะสมและ
ประหยัดกำรท ำบันทึกรำบ
รับ-รำยจ่ำยที่ดีต้องมีควำม
รอบคอบในกำรคงรำยกำร
และกำรคิดค ำนวณ 

๒๐  

๖ เวลำพำ
เพลิน 

ค ๒.๑ ป.๓/๒ แสดงวธิีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ และ
ระยะเวลำ 

-เข็มสั้นบอกเวลำเป็น
ชั่วโมง เข็มยำวบอกเวลำ
เป็นนำที ตัวเลขที่อยู่หน้ำ
จุดบอกเวลำเป็นนำฬิกำ 
ตัวเลขที่อยู่หลังจุดบอก
เวลำเป็นนำที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐  
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบ
ยอด 

เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๗ กำรวัด
สำรพัด
ประโยชน์ 

ค ๒.๑ ป.๓/๓ เลือกใช้เครื่องวัดควำม
ยำวที่เหมำะสม วัดและบอกควำมยำว
ของสิ่งต่ำงๆเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร 
ค ๒.๑ ป.๓/๔ คำดคะเนควำมยำวเป็น
เมตรและเป็นเซนติเมตร 
ค ๒.๑ ป.๓/๕ เปรียบเทียบควำมยำว
ระหว่ำงเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตร
กับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จำก
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

-กำรวัดควำมยำว เพ่ือให้
ได้ควำมยำวที่ถูกต้อง
แม่นย ำ ควรค ำนึงถึง
เครื่องมือวัดควำมยำวและ
หน่วยวัดควำมยำวที่
เหมำะสม 
-กำรคำดคะเนควำมยำว 
เป็นกำรใช้สำยตำประมำณ
ควำมยำวของสิ่งของ อำจ
คำดคะเนได้มำกกว่ำหรือ
น้อยกว่ำควำมยำวจริงได้ 
-กำรเปรียบเทียบควำม
ยำวของสิ่งของ ท ำได้โดย
เปรี ยบเทียบควำมยำว
หน่วยใหญ่ก่อนและตำม
ด้วยหน่วยย่อยต่อไป 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘ โจทย์
ปัญหำพำ

สนุก 

ค ๒.๑ ป.๓/๖ แสดงวธิีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว ที่มี
หน่วยเป็นเซนติเมตร และมิลลิเมตร 
เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและ
เมตร 
ค ๒.๑ ป.๓/๑๐ แสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำหนักที่มี
หน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตัน
กับกิโลกรัม 
ค ๒.๑ ป.๓/๑๓ แสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและ
ควำมจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
 
 

-กำรแก้โจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับควำมยำว ควำม
สูง ระยะทำง น้ ำหนัก 
และปริมำตร ต้อง
วิเครำะห์โจทย์ก่อนจึง
แสดงวิธีหำค ำตอบ 

๑๕  
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบ
ยอด 

เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๙ 
 

ชั่งตวงทวง
ยุติธรรม 

ค ๒.๑ ป.๓/๗ เลือกใช้เครื่องชั่งที่
เหมำะสม วัดและบอกน้ ำหนักเป็น
กิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม 
 
 
ค ๒.๑ ป.๓/๘ คำดคะเนน้ ำหนักเป็น
กิโลกรัมและเป็นขีด 
 
 
ค ๒.๑ ป.๓/๙ เปรียบเทียบน้ ำหนัก
ระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับ
กิโลกรัม จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
 
ค ๒.๑ ป.๓/๑๑ เลือกใช้เครื่องตวงที่
เหมำะสม วัดและเปรียบเทียบปริมำตร 
ควำมจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 
 
 
 
 
 
ค ๒.๑ ป.๓/๑๒ คำดคะเนปริมำตร
และควำมจุเป็นลิตร 
 

-กำรชั่งเป็นกำรวัดน้ ำหนัก
ของสิ่งของ กำรเลือกใช้
เครื่องชั่งและหน่วยกำรชั่ง
ที่ เหมำะสมจะท ำ ให้ ได้
น้ ำหนักท่ีถูกต้องแม่นย ำ 
-กำรคำดคะเนน้ ำหนักเป็น
กำรกะน้ ำหนักของสิ่งของ
ให้ใกล้ เคียงน้ ำหนักจริง
มำกที่สุด โดยไม่ต้องชั่ง 
-กำรเปรียบเทียบน้ ำหนัก 
ควรท ำให้หน่วยน้ ำหนัก
เป็นหน่วยเดียวกันก่อนจึง
เปรียบเทียบได้ 
-กำรตวงเป็นกำรหำ
ปริมำตรของของเหลวหรือ
ของที่ต้องใช้หรือเป็นกำร
หำควำมจุของภำชนะกำร
ตวง เพ่ือให้ได้ปริมำตรที่
ถูกต้องแม่นย ำ ต้องใช้
เครื่องตวงและหน่วยตวงที่
เหมำะสม 
-กำรคำดคะเนปริมำตร
และควำมจุเป็นกำรกะ
ปริมำตรและควำมจุของ
สิ่งของที่ตวงให้ใกล้เคียง
ปริมำตรและควำมจุจริง
มำกที่สุด โดยไม่ใช้เครื่อง
ตวง 
 
 
 
 

๓๐  
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 
สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบ

ยอด 
เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๑๐ รูปภำพ
น ำเสนอ
ข้อมูล 

 ค ๓.๑ ป.๓/๑ เขียนแผนภูมิรูปภำพ
และใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพใน
กำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 
ค ๓.๑ ป.๓/๒ เขียนตำรำงทำงเดียว
จำกข้อมูลที่เป็นจ ำนวนนับ และใช้
ข้อมูลจำกตำรำงทำงเดียวในกำรหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 

-กำรส ำรวจและจดบันทึก
สิ่งที่ต้องกำรทรำบว่ำมี
จ ำนวนมำกหรือน้อยเท่ำไร 
โดยใช้ตัวเลขแทนจ ำนวน
ข้อมูลนั้นเป็นกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้หนึ่ง และ
สำมำรถน ำเสนอข้อมูล
ด้วยรูปภำพได้อีกวิธีหนึ่ง 

๑๐  

  สอบเก็บคะแนนระหว่ำงเรียน  ๕  
รวมทั้งสิ้น ๒๐๐   
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑   รายวิชาคณิตศาสตร์                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                        เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง   

ศึกษำ ฝึกทักษะกำรอ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับที่
มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐  เศษส่วน จ ำนวนคละ ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง แสดงปริมำณของสิ่ง ต่ำง ๆ ที่ก ำหนด 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงล ำดับจ ำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ เศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง  จ ำนวนคละ และทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง จำก สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ใช้กำรประมำณผลลัพธ์ของ
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงสมเหตุสมผล หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำใน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงกำรบวก กำรลบของจ ำนวนนับที่ มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงกำรคูณของ
จ ำนวนหลำยหลัก ๒ จ ำนวน ที่มี ผลคูณ ไม่เกิน ๖ หลัก และแสดงกำรหำรที่ตัวตั้ง ไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหำรไม่
เกิน ๒ หลัก หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของจ ำนวนนับ และ ๐ เศษส่วน  จ ำนวนคละที่ตัวส่วนตัว
หนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง และทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง สร้ำงโจทย์และแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำ ๒ ขั้นตอน ของจ ำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ กำรบวก  กำรลบเศษส่วน  จ ำนวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง และทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง กำรบอกระยะเวลำเป็นวินำที นำที 
ชั่วโมง วัน สัปดำห์ เดือน ปี กำรเปรียบเทียบระยะเวลำโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยเวลำ กำรอ่ำน
ตำรำงเวลำ โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ จ ำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์
แสดงมุม วัดและสร้ำงมุม โดยใช้ โพรแทรกเตอร์  สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกเม่ือก ำหนดควำมยำวของด้ำน  แสดง
วิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
และกำรจ ำแนกข้อมูล กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมกำรย่นระยะ) กำรอ่ำนตำรำงสองทำง ใช้
ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง ตำรำงสองทำง ในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ  

 ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยแก้ปัญหำใช้ควำมรู้ ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์และเทคโนโลยีในกำร
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่ำง
เหมำะสม ใช้ภำษำ สัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำย และกำรน ำเสนอได้อย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสม เชื่อมโยงควำมรู้ต่ำง ๆ ในคณิตศำสตร์และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่น ๆ   

มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจเห็นคุณค่ำและมีเจตคติที่ดีต่อวิชำ
คณิตศำสตร์   พร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีระบบ ตำมพระบรม
รำโชบำย นักเรียนต้องมีงำนท ำ มีอำชีพ ปฏิบัติตนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและค่ำนิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประกำร ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้ำนรัก
ชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่ำงพอเพียง  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  รักควำมเป็นไทย  
มีจิตสำธำรณะ  สำมำรถด ำเนินชีวิตอย่ำงสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกโดยยึดหลักของปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและน ำไปสู่ประชำคมอำเซียน 
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รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑ ป.๔/๑ ค ๑.๑ ป.๔/๒ ค ๑.๑ ป.๔/๓ ค ๑.๑ ป.๔/๔ ค ๑.๑ ป.๔/๕ ค ๑.๑ ป.๔/๖ 

ค ๑.๑ ป.๔/๗ ค ๑.๑ ป.๔/๘ ค ๑.๑ ป.๔/๙ ค ๑.๑ ป.๔/๑๐ ค ๑.๑ ป.๔/๑๑ ค ๑.๑ ป.๔/๑๒ 

ค ๑.๑ ป.๔/๑๓ ค ๑.๑ ป.๔/๑๔ ค ๑.๑ ป.๔/๑๕ ค ๑.๑ ป.๔/๑๖ 

ค ๒.๑ ป.๔/๑ ค ๒.๑ ป.๔/๒ ค ๒.๑ ป.๔/๓ 

ค ๒.๒ ป.๔/๑ ค ๒.๒ ป.๔/๒ 

ค ๓.๑ ป.๔/๑   

 

รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด 

 

หมายเหตุ มำตรฐำน ค ๑.๒ (มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเป็นพื้นฐำน แต่ไม่วัดผล) 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์          รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นปะถมศึกษาปีท่ี ๔                       จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ 
(ชม.) 

คะแนน 

๑ มหัศจรรย์
ตัวเลข 

ค ๑.๑ ป. ๔/๑ อ่ำนและเขียน
ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับ 
ที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ 
ค ๑.๑ ป.๔/๒เปรียบเทียบและ
เรียงล ำดับจ ำนวนนับ ที่
มำกกว่ำ๑๐๐,๐๐๐ จำก
สถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ 
ค ๑.๑ ป.๔/๗ ประมำณ
ผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ 
กำรคูณ กำรหำร จำก
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำง
สมเหตุสมผล  
ค ๑.๑ ป.๔/๘  หำค่ำของตัวไม่
ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ 
แสดงกำรบวกและประโยค
สัญลักษณ์ แสดงกำรลบของ
จ ำนวนนับที่มำกกว่ำ 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
  

- จ ำนวนนับ ที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ 
เป็นจ ำนวนที่มีตัวเลขตั้งแต่หกหลักข้ึน
ไป 
- ค่ำประจ ำหลักของแต่ละหลักมีค่ำ
เป็นสิบเท่ำของหลักท่ีอยู่ถัดไปทำง
ขวำมือ ตัวเลขในแต่ละหลักมีค่ำ
ประจ ำหลักนั้น ๆ 
- กำรเขียนจ ำนวนในรูปกำรกระจำย 
เป็นกำรเขียนในรูปกำรบวกค่ำของ
ตัวเลขในหลักต่ำง ๆ ของจ ำนวนนั้น 
- กำรเรียงล ำดับจ ำนวนสำมำรถ
เรียงล ำดับได้จำกจ ำนวนที่มีค่ำมำกไป
น้อย และจ ำนวนที่มีค่ำน้อยไปมำก 
- จ ำนวนสองจ ำนวนเมื่อน ำมำ
เปรียบเทียบกัน จะเท่ำกัน มำกกว่ำกัน 
หรือน้อยกว่ำกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น 
-  กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวนที่มี
จ ำนวนมำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป 
แล้วบวกตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกัน 
ถ้ำบวกได้เกิน ๙ ให้ทดไปยังหลัก
ข้ำงหน้ำ 
-  กำรลบจ ำนวนสองจ ำนวนที่มีจ ำนวน
มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป แล้วลบ
ตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกัน ถ้ำตัวตั้ง
น้อยกว่ำตัวลบให้กระจำยหลักข้ำงหน้ำ 
 
 
 

๔๐ ๑๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ 
(ชม.) 

คะแนน 

๑(ต่อ)  ค ๑.๑ ป.๔/๙ หำค่ำของตัวไม่
ทรำบค่ำประโยคสัญลักษณ์ 
แสดงกำรคูณของจ ำนวนหลำย
หลัก ๒ จ ำนวน ที่มีผลคูณไม่
เกิน ๖ หลักและ ประโยค
สัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัว
ตั้ง ไม่เกิน ๖ หลัก 
ตัวหำรไม่เกิน ๒ หลัก 
ค ๑.๑ ป.๔/๑๐ หำผลลัพธ์
กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน 
ของจ ำนวนนับ และ ๐ 
ค ๑.๑ ป.๔/๑๑แสดงวธิีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำสอง
ขั้นตอนของจ ำนวนนับที่
มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ ค 
๑.๑ ป.๔/๑๒ สร้ำงโจทย์
ปัญหำสองขั้นตอนของจ ำนวน
นับและ ๐ พร้อมทั้งหำค ำตอบ 
 

- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน ต้องใช้
วงเล็บเพื่อระบุว่ำจะต้องหำผลบวก ผล
ลบ ผลคูณ หรือผลหำรคู่ใดก่อน 
 
 
 
 
 
- กำรน ำผลบวกของจ ำนวนต่ำง ๆ หำร
ด้วยจ ำนวนของจ ำนวนทั้งหมดที่น ำมำ
บวกกัน เรียกว่ำ กำรเฉลี่ย และผลหำร
ที่ได้นั้นเรียกว่ำ ค่ำเฉลี่ย ของจ ำนวน
เหล่ำนั้น 
 
 
- โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำร
คนต้องตีควำมโจทย์ปัญหำแล้วสรุปวิธี
หำค ำตอบโดยเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์ท่ีมีเครื่องหมำยบวก ลบ คูณ 
หำร หรือมำกกว่ำหนึ่งเครื่องหมำยแล้ว
หำค ำตอบ 

  

๒ มหำสนุก
เศษส่วน 

ค ๑.๑ ป.๔/๓ 
บอก อ่ำน และเขียนเศษส่วน 
จ ำนวนคละ แสดงปริมำณสิ่ง
ต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ 
ตำมเศษส่วน จ ำนวนคละที่
ก ำหนด   
ค ๑.๑ ป.๔/๔ เปรียบเทียบ 
เรียงล ำดับเศษส่วน และ
จ ำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่ง 
เป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

- เศษส่วนสองจ ำนวนเมื่อน ำมำ
เปรียบเทียบกัน จะเท่ำกัน มำกกว่ำกัน 
หรือน้อยกว่ำกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น 
 
 
- กำรเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ำกัน ใช้วิธีน ำตัวเศษมำเปรียบเทียบ
กัน ตัวเศษของตัวส่วนใดมำกกว่ำ 
เศษส่วนนั้นจะมำกกว่ำ 
 

๒๐ ๑๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ 
(ชม.) 

คะแนน 

๒ 
(ต่อ) 

 ค ๑.๑ ป.๔/๑๓ หำ ผลบวก 
ผลลบของเศษส่วนและจ ำนวน
คละ ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น
พหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
 
 
ค ๑.๑ ป.๔/๑๔ แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวกและโจทย์ปัญหำกำรลบ
เศษส่วนและจ ำนวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีก
ตัวหนึ่ง 
 

- กำรบวกเศษส่วนสองจ ำนวนที่มีตัว
ส่วนเท่ำกัน ท ำได้โดยน ำตัวเศษมำบวก
กันโดยตัวส่วนคงเดิม 
- กำรลบเศษส่วนสองจ ำนวนที่มีตัว
ส่วนเท่ำกัน ท ำได้โดยน ำตัวเศษมำลบ
กันโดยตัวส่วนคงเดิม 
- โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบเศษส่วน
ต้องตีควำมโจทย์ปัญหำแล้วสรุปวิธีหำ
ค ำตอบโดยเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์ท่ีมีเครื่องหมำยบวก ลบ 
หรือมำกกว่ำหนึ่งเครื่องหมำยแล้วหำ
ค ำตอบ 

  

 ๓ ทศนิยม
ชมชอบ 

ค ๑.๑ ป.๔/๕ อ่ำนและเขียน
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง 
แสดงปริมำณของสิ่งต่ำง ๆ 
และแสดง สิ่งต่ำง ๆ ตำม
ทศนิยมที่ก ำหนด 
 
ค ๑.๑ ป.๔/๖ เปรียบเทียบ
และเรียงล ำดับทศนิยม ไม่เกิน 
๓ ต ำแหน่งจำกสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ 
ค ๑.๑ ป.๔/๑๕ หำผลบวก ผล
ลบของทศนิยมไม่เกินสำม
ต ำแหน่ง 
 

- กำรอ่ำนตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ตัวเลข
หน้ำจุดทศนิยมให้อ่ำนแบบจ ำนวนเต็ม 
ตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่ำนแบบเรียง
ตัว เช่น ๐.๑  อ่ำนว่ำ ศูนย์จุดหนึ่ง 
๒๗.๐ อ่ำนว่ำ ยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์ 
- ทศนิยมสองจ ำนวนเมื่อน ำมำ
เปรียบเทียบกัน จะเท่ำกัน มำกกว่ำกัน 
หรือน้อยกว่ำกัน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น 
- กำรบวกทศนิยมใช้วิธีตั้งหลักและจุด
ทศนิยมให้ตรงกัน แล้วบวกตัวเลขที่อยู่
ในหลักเดียวกัน ถ้ำบวกได้เกิน ๙ ให้
ทดไปยังหลักข้ำงหน้ำเหมือนกำรบวก
จ ำนวนนับ 
 
 
 
 
 

๒๐ ๑๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ 
(ชม.) 

คะแนน 

๓(ต่อ)  ค ๑.๑ ป.๔/๑๖ แสดงวิธีหำ
ค ำตอบโจทย์ปัญหำกำรบวก 
กำรลบสองขั้นตอนของ
ทศนิยมไม่เกินสำมต ำแหน่ง 

- กำรลบทศนิยมใช้วิธีตั้งหลักและจุด
ทศนิยมให้ตรงกัน แล้วลบตัวเลขที่อยู่
ในหลักเดียวกัน ถ้ำตัวตั้งน้อยกว่ำตัว
ลบให้กระจำยหลักข้ำงหน้ำมำ
เหมือนกับจ ำนวนนับ 
- โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบทศนิยม
ต้องตีควำมโจทย์ปัญหำแล้วสรุปวิธีหำ
ค ำตอบโดยเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์ท่ีมีเครื่องหมำยบวก ลบ 
หรือมำกกว่ำหนึ่งเครื่องหมำยแล้วหำ
ค ำตอบ 

  

๔ เวลำมหำ
สนุก 

ค ๒.๑ ป.๔/๑ แสดงวธิีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 
เกี่ยวกับเวลำ 

- นำฬิกำเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลำ 
- เรำบอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที 
- กำรเขียนบอกเวลำ นิยมใช้จุดคั่น
ระหว่ำงตัวเลขที่บอกเวลำเป็นชั่วโมง
กับนำที และใช้ “น.” เป็นอักษรย่อ
ของค ำว่ำ “นาฬิกา” เช่น ๘ นาฬิกา 
๓๐ นาที เขียนเป็น ๘.๓๐ น. 

๒๐ ๑๕ 

๕ มุม องศำ 
พำเพลิน 

ค ๒.๑ ป.๔/๒ วัดและสร้ำงมุม 
โดยใช้โพรแทรกเตอร์ 

- กำรวัดขนำดของมุมด้วยไม้โพร
แทรกเตอร์ท ำได้โดยวำงจุดกึ่งกลำง
ของเส้นฐำนของไม้โพรแทรกเตอร์ให้
ตรงกับจุดยอดมุม ปรับวำงไม้โพร
แทรกเตอร์ให้เส้นฐำนตรงตำมแขนของ
มุมด้ำนหนึ่ง และอ่ำนค่ำมุม 
- กำรสร้ำงมุมด้วยไม้โพรแทรกเตอร์ท ำ
ได้โดยวำดเส้นตรง ปรับเส้นแนวฐำน
ให้ตรงกับเส้นตรงโดยตรงกลำงของ
ไม้โพรแทรกเตอร์จะทับซ้อนที่ปลำย
หนึ่งของเส้นตรง อ่ำนค่ำองศำที่จะ
สร้ำงมุมจำกไม้โพรแทรกเตอร์และท ำ
เครื่องหมำยที่ต ำแหน่งนั้น 
 

๒๐ ๑๐ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ 
(ชม.) 

คะแนน 

๕(ต่อ)   เอำไว้ และลำกเส้นไปยังจุดตรงกลำง
ของไม้โพรแทรกเตอร์ 

  

๖ พ้ืนทีช่วน
สงสัย 

ค ๒.๑ ป.๔/๓ แสดงวธิีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 
เกี่ยวกับ ควำมยำว 
รอบรูปและพ้ืนที่ ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉำก 

- หน่วยในกำรวัดพื้นที่คือ ตำรำงหน่วย 
เช่น ตำรำงเซนติเมตร ตำรำงเมตร 
- พ้ืนที่ ๑ ตำรำงหน่วยเท่ำกับพ้ืนที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้ำนทุกด้ำนยำว 
๑หน่วย 
- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกเท่ำกับ
ความกว้างคูณความยาว 

๑๕ ๑๐ 

๗ เรขำพำคิด ค ๒.๒ ป.๔/๑ จ ำแนกชนิด
ของมุม บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียน
สัญลักษณ์ แสดงมุม  
ค ๒.๒ ป.๔/๒ สร้ำงรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉำกเมื่อก ำหนด 
ควำมยำวของด้ำน 

- รังสีสองเส้นที่มีจุดปลำยเป็นจุด
เดียวกันท ำให้เกิดมุม เรียกจุดปลำยนั้น
ว่ำ จุดยอดมุม และเรียกรังสีแต่ละเส้น
ว่ำ แขนของมุม 
- กำรเรียกชื่อมุม เรียกตำมตัวอักษร ๓ 
ตัว ชื่อจุดหนึ่งบนแขนของมุมของมุม
ข้ำงหนึ่ง ชื่อจุดยอดมุม และชื่อจุดหนึ่ง
บนแขนของมุมอีกข้ำงหนึ่ง เรียง
ตำมล ำดับ หรือเรียกตำมชื่อจุดยอดมุม 

กำรเขียนสัญลักษณ์แทนมุม ใช้ กข̂ค 
แทนมุมที่มีจุด ก อยู่บนแขนของมุม 
จุด ข เป็นจุดยอดมุม และจุด ค อยู่บน
แขนของมุมอีกข้ำงหนึ่ง 
- เมื่อแขนของมุมตั้งฉำกกัน มุมนั้น
เรียกว่ำ มุมฉาก มุมที่มีขนำดเล็กกว่ำ
มุมฉำก เรียกว่ำ มุมแหลม มุมที่มี
ขนำดใหญ่กว่ำหนึ่งมุมฉำก แต่เล็กกว่ำ
สองมุมฉำก เรียกว่ำ มุมป้าน และมุมที่
มีขนำดใหญ่กว่ำสองมุมฉำก เรียกว่ำ 
มุมกลับ 
 
 
 

๑๕ ๑๐ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ 
(ชม.) 

คะแนน 

๗(ต่อ)   - รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกที่มีมุมทุกมุมเป็น
มุมฉำก เรียกว่ำ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สองเส้นนั้นมีระยะห่ำงเท่ำกันเสมอ 
- ส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บน
ระนำบเดียวกัน จะขนำนกันก็ต่อเมื่อ
ส่วนของเส้นตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นตรงที่ขนำนกัน 
- สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนกำรขนำนกันคือ  
เช่น ส่วนของเส้นตรง กข ขนำนกับ
ส่วนของเส้นตรง คง เขียนแทนด้วย 

กข̅ // คง̅ เส้นตรง จฉ ขนำนกับ

เส้นตรง ซง เขียนแทนด้วย จฉ ⃡  // ซง ⃡  
- รัศมีของรูปวงกลมเดียวกันย่อมยำว
เท่ำกันเสมอ 
- ส่วนของเส้นตรงที่ลำกผ่ำนจุก
ศูนย์กลำงของวงกลม และมีจุดปลำย
ทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวง เรียกเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
- รูปที่เมื่อพับครึ่งแล้วแต่ละข้ำงของ
รอยพับทับกันสนิท เรียกว่ำ รูปที่มี
แกนสมมาตร รอยพับนี้ เรียกว่ำ แกน
สมมาตร 
- รูปบำงรูปมีแกนสมมำตรมำกกว่ำ
หนึ่งแกน 
- แบบรูปของรูปเรขำคณิตเป็นชุดของ
รูปเรขำคณิตที่มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๘ นักคิด
สร้ำงสรรค ์

ค ๓.๑ ป.๔/๑ ใช้ข้อมูลจำก
แผนภูมิแท่ง ตำรำงสองทำง ใน
กำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 

- แผนภูมิแท่งเป็นกำรใช้รูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉำกแสดงจ ำนวนหรือปริมำณของสิ่ง
ต่ำง ๆ โดยให้ควำมสูงหรือควำมยำว
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกแต่ละรูปแสดง
จ ำนวนแต่ละรำยกำร รูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉำกทุกรูปต้องมีควำมกว้ำงเท่ำกัน 
และเริ่มต้นจำกระดับเดียวกัน 
- กำรบอกควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำง ๆ 
กับจ ำนวนในรูปตำรำงเป็นกำรจัด
ตัวเลขแสดงจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ อย่ำง
ระเบียบในตำรำงเพ่ือให้อ่ำนและ
เปรียบเทียบอย่ำงง่ำย 

๑๐ ๑๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ ๑๐๐ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รำยวิชำคณิตศำสตร์       รหสัวิชำ ค ๑๕๑๐๑            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕               เวลำ ๑๖๐ ชัว่โมง 

 ศึกษำกำรเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม กำร
แก้โจทย์ปัญหำโดยใช้บัญญัติไตรยำงศ์  เศษส่วน  และกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน ทศนิยมและ
กำรบวก  กำรลบ  กำรคูณ  กำรหำรทศนิยม  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยควำมยำว  เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  
เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร  โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยกับน้ ำหนัก  
กิโลกรัมกับกรัม  โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำหนัก  โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและควำม
จุของภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก  ควำมยำวรอบรูป  พ้ืนที่  และโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำนและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เส้นตั้งฉำกและสัญลักษณ์แสดงกำร
ตั้งฉำก  เส้นขนำนและสัญลักษณ์แสดงกำรขนำน  กำรสร้ำงเส้นขนำน  มุมแย้ง  มุมภำยในและมุมภำยนอกที่อยู่
บนข้ำงเดียวกันของเส้นตัดขวำง (Transversal) ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยม  ลักษณะ
และส่วนต่ำง ๆ ของปริซึม  กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิแท่งและกรำฟเส้น 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์  กำรเขียน  แสดง  หำค่ำ  บวก  ลบ  คูณ  หำร  สร้ำง  

จ ำแนก  บอก  น ำไปใช้  และบูรณำกำรควำมรู้คณิตศำสตร์กับพระบรมรำโชบำย  หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ  

และทักษะกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน  เพ่ือพัฒนำทักษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณกำรแก้ปัญหำ

โดยวิธีกำรที่หลำกหลำย กำรให้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่ำงเหมำะสมใช้ภำษำสัญลักษณ์

ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ควำมคิด  ทักษะ

กระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์  สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้

ต่ำง ๆ ในคณิตศำสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืน ๆ 

 มีควำมตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ เห็นคุณค่ำและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถ
ท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  มีระเบียบ มีควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ เชื่อมั่นในตนเอง  มี
คุณลักษณะที่ดีตำมแนวทำงของพระบรมรำโชบำย  หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ค่ำนิยมหลักของคนไทย 
12 ประกำร  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ และทักษะกำรอ่ำน คิด 
วิเครำะห์และเขียน 
รหัสตัวช้ีวัด   

ค ๑.๑  ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ป.๕/๖ ป.๕/๗ ป.๕/๘ ป.๕/๙ 
           ค ๒.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ 
  ค ๒.๒  ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ 
  ค ๓.๑  ป.๕/๑ ป.๕/๒ 
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค ๑๕๑๐๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๕                  เวลา   ๑๖๐  ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๑ เศษส่วน 
ชวนคิด 

ค๑.๑ ป๕/๓ หำผลบวก ผล
ลบของเศษส่วนและจ ำนวน
คละ  
ค๑.๑ ป๕/๔ หำผลคูณ 
ผลหำรของเศษส่วนและ
จ ำนวนคละ   
ค๑.๑ ป๕/๕ แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวก  กำรลบ กำรคูณ กำร
หำรเศษส่วน ๒ ขั้นตอน 

-กำรเปรียบเทียบเศษส่วนและ
จ ำนวนคละ    
  
- กำรบวก  กำรลบกำรคูณ  
กำรหำรของเศษส่วนและ
จ ำนวนคละ 
 - กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของเศษส่วนและ จ ำนวนคละ  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเศษส่วน
และจ ำนวนคละ 

๒๐ ๑๐ 

๒ ทศนิยมชม
ชวน 

ค ๑.๑ ป๕/๑ เขียนเศษส่วน
ที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ 
ของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ 
๑,๐๐๐  ในรูป ทศนิยม   
ค ๑.๑ ป๕/๖ หำผลคูณของ
ทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยม 
ไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง 
ค๑/๑ ป๕/๗  หำผลหำรที่ตัว
ตั้งเป็นจ ำนวนนับ หรือ
ทศนิยม ไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง 
และตัวหำรเป็นจ ำนวนนับ 
ผลหำรเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ 
ต ำแหน่ง 
ค๑.๑ป๕/๘ แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำร
บวก   กำรลบ กำรคูณ กำร
หำรทศนิยม ๒ ขั้นตอน 

-ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วน
และทศนิยม  
-ค่ำประมำณของทศนิยม 
ไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง ที่เป็น                 
จ ำนวนเต็ม  ทศนิยม  ๑ 
ต ำแหน่ง  และ ๒ ต ำแหน่ง  

กำรใช้เครื่องหมำย ≈ 
- กำรประมำณผลลัพธ์ของกำร
บวก กำรลบ กำร คูณ กำรหำร
ทศนิยม  
 
 
 
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
ทศนิยม 

๒๐ ๑๐ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๓ ร้อยละ  
ร้อยใจ 

ค๑.๑ ป๕/๒.แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ    
โดยใช้บัญญัติไตรยำงศ์  
ค๑.๑ ป๕/ ๙. แสดงวธิีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำร้อย
ละไม่เกิน  ๒ ขั้นตอน  

- กำรวิเครำะห์และกำรแก้โจทย์
ปัญหำโดยบัญญัติไตรยำงค์ 
- กำรอ่ำนและกำรเขียน   ร้อย
ละ หรือเปอร์เซ็นต์  
- กำรวิเครำะห์ใช้วิธิที่
หลำกหลำยในกำรแก้โจทย์
ปัญหำร้อยละ 

๒๔ ๑๘ 

๔ ควำมยำว
กับน้ ำหนัก
มำรู้จักกัน 

ค๒.๑ป๕/๑ แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับควำมยำวที่มีกำร
เปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม 
ค๒.๑ป๕/๒แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับน้ ำหนักที่มีกำรเปลี่ยน
หน่วยและเขียนในรูปทศนิยม    
 

- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง    
หน่วยควำมยำว                 
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตร
กับเซนติเมตร         กิโลเมตร
กับเมตรและกำรแก้โจทย์ปัญหำ 
โดยใช้ควำมรู้เรื่องทศนิยมใน
กำรเปลี่ยนหน่วย                            
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง    
หน่วย น้ ำหนัก กิโลกรัมกับ 
กรัมและกำรแก้โจทย์ปัญหำ  
กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
น้ ำหนัก โดยใช้ควำมรู้เรื่อง
ทศนิยมกำรเปลี่ยนหน่วย 

๑๘ ๑๐ 

๕ นักปรำชญ์
ปริมำตร
กับควำมจุ 

ค๒.๑ป๕/๓ แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับ ปริมำตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉำกและควำมจุ
ของ ภำชนะทรงสี่เหลี่ยม   
มุมฉำก 

-  กำรหำปริมำตรและควำมจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก                 
- ควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยน
หน่วยปริมำตรและควำมจุ                           
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
ปริมำตรและควำมจุ 
 
 
 
 
 

๑๘ ๑๒ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๖ รูป
เรขำคณิต
คิดคล่อง 

ค๒.๒ ป๕/๑ สร้ำงเส้นตรง 
หรือส่วนของเส้นตรงให้ขนำน
กับ เส้นตรงหรือส่วนของ
เส้นตรงที่ก ำหนดให้ 

- กำรสร้ำงเส้นตั้งฉำกและเขียน
สัญลักษณ์แสดงกำรตั้งฉำกเส้น
ขนำน กำรขนำน     – กำร
สร้ำงเส้นขนำน  มุมแย้ง มุม
ภำยในและมุมภำยนอกที่อยู่บน
ข้ำง เดียวกันของเส้นตัดขวำง 

๑๗ ๑๐ 

๗ สนุกกับรูป
เรขำคณิต
สองมิติ 

ค๒.๑ ป๕/๔ แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยม และพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมด้ำนขนำน และรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
 
ค๒.๒ป๕/๒. จ ำแนกรูป
สี่เหลี่ยมโดยพิจำรณำจำก
สมบัติของรูป   
ค๒.๒ป๕/๓ สร้ำงรูปสี่เหลี่ยม
ชนิดต่ำง ๆ เมื่อก ำหนดควำม
ยำวของด้ำนและขนำดของมุม 
หรือเม่ือก ำหนด ควำมยำว
ของเส้นทแยงมุม 

- บอกลักษณะควำมสัมพันธ์
และจ ำแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิด
ต่ำงๆ  
-บอกชนิดและสมบัติของรูป
สี่เหลี่ยมและกำรสร้ำงรูป
สี่เหลี่ยมโดยใช้เครื่องมือทำง
คณิตศำสตร์ 
- กำรหำควำมยำวและพ้ืนที่ของ
รูปสี่เหลี่ยม  
- กำรแก้โจทย์ปัญหำควำมยำว
และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม                                                                   

๑๘ ๑๒ 

๘ คำดคะเน
เรขำคณิต
สำมมิติ 

ค๒.๒ป๕/๓ บอกลักษณะของ
ปริซึม 

- บอกลักษณะและส่วนต่ำง ๆ 
ของปริซึม 
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
ปริซึม 

๑๕ ๑๐ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๙ ข้อมูลพูน
เพ่ิม 

ค๓.๑ ป๕/๑ ใช้ข้อมูลจำก
กรำฟเส้นในกำรหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำ  
ค๓.๑ป๕/ ๒ เขียนแผนภูมิ
แท่งจำกข้อมูลที่เป็นจ ำนวน
นับ 

- กำรอ่ำน กำรเขียน แผนภูมิ
แท่ง และ กรำฟเส้น 
- กำรเปรียบเทียบและกำร
น ำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่ง
และกรำฟเส้น 
 

๑๐ ๙ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ ๑๐๐ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค ๑๖๑๐๑       รายวิชาคณิตศาสตร์                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                            เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
  

ศึกษำควำมหมำย กำรอ่ำน และกำรเขียนทศนิยมสำมต ำแหน่ง หลัก ค่ำประจ ำหลัก  และค่ำของเลข

โดดในแต่ละหลักของทศนิยมสำมต ำแหน่ง กำรเขียนทศนิยมในรูปกำรกระจำย  กำรเปรียบเทียบและ

เรียงล ำดับทศนิยมไม่เกินสำมต ำแหน่ง กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับเศษส่วน กำรเขียนทศนิยมไม่เกินสำม

ต ำแหน่งในรูปเศษส่วน  และกำรเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ  10, 100, 1,000  ในรูปทศนิยม

กำรบวก  กำรลบ  กำรคูณ  และกำรหำรเศษส่วน  กำรบวก  กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรจ ำนวนคละ กำร

บวก  ลบ  คูณ  หำรระคนของเศษส่วนและจ ำนวนคละ กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรทศนิยม กำร

บวก  ลบ  คูณ  หำรระคนของทศนิยม โจทย์ปัญหำของจ ำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ค่ำประมำณ

ใกล้เคียงเป็นจ ำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้ำน ค่ำประมำณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งต ำแหน่งและสอง

ต ำแหน่ง สมบัติเกี่ยวกับกำรบวกและกำรคูณ ตัวประกอบ กำรหำ ห.ร.ม. กำรหำ ค.ร.น.  ทิศ มำตรำส่วน กำร

อ่ำนแผนผัง กำรหำพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม กำรหำควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปวงกลม กำรคำดคะเนพ้ืนที่

ของรูปสี่เหลี่ยม โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมและวงกลม โจทย์ปัญหำ

เกี่ยวกับปริมำตรหรือควำมจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก กำรเขียนแผนผัง ส่วนประกอบของรูปเรขำคณิตสำมมิติ  

สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม กำรพิจำรณำเส้นขนำน รูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ กำรประดิษฐ์รูป

เรขำคณิตสำมมิติ กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยม ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป สมกำรเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทรำบค่ำหนึ่งตัว กำรแก้

สมกำรโดยใช้สมบัติของกำรเท่ำกันเกี่ยวกับกำรบวก กำรลบ กำรคูณ หรือกำรหำร กำรแก้โจทย์ปัญหำด้วย

สมกำร กำรอ่ำนกรำฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม กำรเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกรำฟเส้น  กำร

คำดคะเนเกี่ยวกับกำรเกิดขึ้นของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ โดยใช้กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ กำรเขียน กำรอ่ำน กำร

เปรียบเทียบ กำรเรียงล ำดับ กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน วิเครำะห์และ

แสดงวิธีหำค ำตอบ สร้ำงโจทย์ปัญหำ บอก และน ำไปใช้ กำรคิดค ำนวณ ใช้ หำ อธิบำย ระบุ ประดิษฐ์ สร้ ำง  

กำรแก้สมกำร และตรวจค ำตอบ และบูรณำกำรควำมรู้คณิตศำสตร์กับพระบรมรำโชบำย หลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง ค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของสถำนศึกษำ  และทักษะกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์และเขียน เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรในกำร

คิดค ำนวณ กำรแก้ปัญหำโดยวิธีที่หลำกหลำย กำรให้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจและสรุปผลได้อย่ำงเหมำะสม  

ใช้ภำษำสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และน ำประสบกำรณ์ด้ำน

ควำมรู้ ควำมคิด ทักษะกระบวนกำรที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์  

กำรน ำเสนอ สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำง ๆ ในคณิตศำสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่น 
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ควำมตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบเห็นคุณค่ำและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศำสตร์สำมำรถ

ท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  มีระเบียบ  มีควำมรอบคอบ  มีควำมรับผิดชอบ  มีวิจำรณญำณ  เชื่อมั่นในตนเอง  มี

คุณลักษณะที่ดีตำมแนวทำงของพระบรมรำโชบำย  หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ค่ำนิยมหลักของคนไทย  

๑๒  ประกำร  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำ  และทักษะกำรอ่ำน  

คิด  วิเครำะห์และเขียน 

 
ตัวช้ีวัด  
ค ๑.๑ ป.๖/๑ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔ ป.๖/๕ ป.๖/๖ ป.๖/๗ ป.๖/๘ ป.๖/๙ ป.๖/๑0 ป.๖/๑๑ ป.๖/๑๒ 
ค ๑.๒ ป.๖/๑ 
ค ๒.๑ ป.๖/๑ป.๖/๒ ป.๖/๓ 
ค ๒.๒ ป.๖/๑ป.๖/๒ ป.๖/๓ ป.๖/๔ 
ค ๓.๑ ป.๖/๑ 
รวมทั้งหมด   ๒๑  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                           จ านวน ๑๖๐ ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ

(ชม.) 
คะแนน 

๑ จ ำนวนนับ
และ ๐ 

ค ๑.๑ ป.๖/๔ 
หำ ห.ร.ม. ของจ ำนวนนับ
ไม่เกิน ๓ จ ำนวน 
ค ๑.๑ ป.๖/๕ 
หำ ค.ร.น. ของจ ำนวนนับ
ไม่เกิน ๓ จ ำนวน 
ค ๑.๑ ป.๖/๖ 
แสดงวิธีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำโดยใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 

-ตัวประกอบของจ ำนวนนับใด ๆ 
คือ จ ำนวนนับที่หำรจ ำนวนนับนั้น
ได้ 
ลงตัว 
-ตัวประกอบที่เป็นจ ำนวนเฉพำะ 
คือ ตัวประกอบเฉพาะ 
-จ ำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑ และม ี
ตัวประกอบเพียงสองตัว คือ ๑ กับ
จ ำนวนนับนั้น เรียกว่ำ จ านวน
เฉพาะ 
-การแยกตัวประกอบ คือ กำร
เขียนแสดงจ ำนวนนับในรูปกำรคูณ
ของ 
ตัวประกอบเฉพำะ 
-ห.ร.ม. คือ ตัวหำรร่วมที่มีค่ำมำก
ที่สุด 
-ค.ร.น. คือ ตัวคูณร่วมที่มีค่ำน้อย
ที่สุด 
-วิเครำะห์และแสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำโดยใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

๑๗  

๒ เศษส่วน ค ๑.๑ ป.๖/๑ 
เปรียบเทียบ เรียงล ำดับ
เศษส่วนและจ ำนวนคละ 
ค ๑.๑ ป.๖/๗ 
หำผลลัพธ์ของกำรบวก 
ลบ คูณ หำรระคนของ
เศษส่วนและจ ำนวนคละ  

-กำรเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วน
ไม่เท่ำกัน ใช้วิธีท ำเศษส่วนให้ตัว
ส่วนเท่ำกันก่อน 
-กำรบวก กำรลบ เศษส่วน จ ำนวน
คละ ต้องหำ ค.ร.น. ของตัวส่วนทั้ง
หมดแล้วจึงบวกหรือลบกัน 
-กำรคูณเศษส่วนให้น ำตัวเศษคูณ 
 

๒๐  
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ๑.๑ ป ๖/๘ แสดงวิธหีำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เศษส่วนและจ ำนวนคละ 
๒-๓ ขั้นตอน 
 
 
 
 
 

ตัวเศษและน ำตัวส่วนคูณตัวส่วน 
- กำรหำรเศษส่วนคิดได้จำกกำรน ำ
จ ำนวนนั้นคูณกับส่วนกลับของ
เศษส่วนที่เป็นตัวหำร 
-กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของ
เศษส่วนและจ ำนวนคละ 
-วิเครำะห์ แสดงวิธีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำเศษส่วนและจ ำนวน
คละ ๒-๓ ขั้นตอน 

  

๓ อัตรำส่วน
และ 
ร้อยละ 

ค ๑.๑ ป.๖/๒  
เขียนอัตรำส่วนแสดงกำร
เปรียบเทียบปริมำณ ๒  
ปริมำณ 
  
ค ๑.๑ ป.๖/๓ 
หำอัตรำส่วนที่เท่ำกับ
อัตรำส่วนที่ก ำหนดให้ 
 
ค ๑.๑ ป.1๖/๑๑ 
แสดงวิธีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำอัตรำส่วน  
ค ๑.๑ ป.๖/๑๒ 
แสดงวิธีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำร้อยละ ๒ – ๓ 
ขั้นตอน 

-อัตราส่วน คือ ควำมสัมพันธ์ที่
แสดงถึงกำรเปรียบเทียบจ ำนวน 
๒ จ ำนวน ที่มีหน่วยเดียวกัน หรือ 
มีหน่วยต่ำงกัน 
 
-อัตราส่วนที่เท่ากัน คือ อัตรำส่วน 
ที่แสดงอัตรำเดียวกัน 
 
 
-วิเครำะห์และแสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำอัตรำส่วน  
 
-ร้อยละ เป็นกำรบอกจ ำนวนของ
สิ่งของต่ำง ๆ โดยเทียบจำก  
๑๐๐ ส่วน ซึ่งอำจใช้ค ำว่ำ
เปอร์เซ็นต์(%)แทนได้ กำรแก้
โจทย์ปัญหำร้อยละกับกำรซื้อขำย 
ต้องอำศัยร้อยละ 
-วิเครำะห์และแสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำร้อยละ 
 ๒ – ๓ ขั้นตอน 
 
 

๒๐  



85 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๔ ทศนิยม ค ๑.๑ ป.๖/๙ 
หำผลหำรของทศนิยมที่
ตัวหำรและผลหำร เป็น
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ๑.๑ ป.๖/๑๐ 
แสดงวิธีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำกำรบวก กำร
ลบ กำรคูณ กำรหำร
ทศนิยม ๓ ขั้นตอน 

-การบวกทศนิยม คือ น ำจ ำนวน 
ที่อยู่ในหลักเดียวกันมำบวกกัน 
-กำรลบทศนิยม คือ น ำจ ำนวนที่
อยู่ในหลักเดียวกันมำลบกัน 
-การคูณทศนิยม อำจคูณเช่นเดียว 
กับกำรคูณจ ำนวนนับ แล้วใส่จุด
ทศนิยมที่ผลคูณ โดยให้จ ำนวน
ต ำแหน่งทศนิยมที่ผลคูณเท่ำกับ
ผลบวกของจ ำนวนต ำแหน่งของ
ทศนิยมที่น ำมำคูณกัน 
-การหารทศนิยม 
  (๑) เมื่อตัวหำรเป็นจ ำนวนเต็ม  
เรำสำมำรถน ำไปหำรได้ทันที 
  (๒) กรณีตัวหำรเป็นทศนิยม 
เรำต้องท ำให้เป็นจ ำนวนเต็ม โดย 
     -กำรคูณ ด้วย จ ำนวนเต็ม  
๑๐ , ๑๐๐ ,๑,๐๐๐,….ทั้งเศษและ
ส่วน หรือ 
    -ใช้กำรเลื่อนจุดทศนิยมทั้งเศษ
และส่วน 
-วิเครำะห์และแสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ 
กำรคูณ กำรหำร ทศนิยม  
๓ ขั้นตอน 
-แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม 
ในกำรแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ 

๒๐  

๕ รูป
เรขำคณิต 
๒ มิต ิ

ค ๒.๒ ป.๖/๑ 
จ ำแนกรูปสำมเหลี่ยมโดย
พิจำรณำจำกสมบัติของรูป 
 
 

-รูปสามเหลี่ยม คือ รูปปิดที่มี ๓ 
ด้ำน ๓ มุม โดยมุมภำยในรวมกัน
ได้ ๑๘๐ องศำ ชนิดของรูป
สำมเหลี่ยม แบ่งตำมลักษณะของ
ด้ำนและลักษณะของมุม 
 

๑๗  
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๕(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ๒.๒ ป.๖/๒ 
สร้ำงรูปสำมเหลี่ยมเม่ือ
ก ำหนดควำมยำวของ
ด้ำนและขนำดของมุม 
ค ๒.๑ ป.๖/๒ 
แสดงวิธีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ 
ควำมยำวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปหลำยเหลี่ยม 
ค ๒.๑ ป.๖/๓ 
แสดงวิธีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ 
ควำมยำวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของวงกลม 

-กำรสร้ำงรูปสำมเหลี่ยม เมื่อ
ก ำหนดควำมยำวของด้ำนและ
ขนำดของมุม 
 
-วิเครำะห์และแสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
รอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลำย
เหลี่ยม 
 
-วิเครำะห์และแสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ ควำม
ยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปวงกลม 
 

  

๖ รูป
เรขำคณิต 
๓ มิต ิ

ค ๒.๒ ป.๖/๓บอก
ลักษณะของรูปเรขำคณิต
สำมมิติชนิดต่ำง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ทรงกลม คือ รูปเรขำคณิตสำมมิติ
ที่มีผิวโค้งเรียบทุกๆจุดบนผิว ห่ำง 
จำกจุดศูนย์กลำงเท่ำกัน 
-ทรงกระบอก คือ รูปเรขำคณิต
สำมมิติที่มีหน้ำตัดหรือฐำนทั้งสอง
เป็นรูปวงกลมที่เท่ำกันทุกประกำร 
และอยู่บนระนำบที่ขนำนกัน 
-กรวย คือ รูปเรขำคณิตสำมมิติที่
มีฐำนเป็นรูปวงกลม มียอดแหลม 
ซึ่งไม่อยู่บนระนำบเดียวกันกับฐำน 
-พีระมิด คือ รูปเรขำคณิตสำมมิติ
ที่มีฐำนเป็นรูปหลำยเหลี่ยม มียอด
แหลม ซึ่งไม่อยู่บนระนำบเดียวกัน
กับฐำน และมีหน้ำข้ำงเป็นรูป 
สำมเหลี่ยม 
 
 

๑๗  
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ
(ชม.) 

คะแนน 

๖(ต่อ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค ๒.๒ ป.๖/๔ 
ระบุรูปเรขำคณิตสำมมิติ
ที่ประกอบจำกรูปคลี่ 
และระบุรูปคลี่ของรูป
เรขำคณิตสำมมิติ 

-รูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ 
เป็นรูปที่สำมำรถพับให้เป็นรูป
เรขำคณิตสำมมิตินั้นได้ 
 
 

  

๗ ปริมำตร
และ 
ควำมจุ 

ค ๒.๑ ป.๖/๑แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับปริมำตรของรูป
เรขำคณิตสำมมิติที่
ประกอบด้วย ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉำก 

-ปริมาตรหรือความจุ ของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉำก หำได้จำกผลคูณ
ของควำมกว้ำง ควำมยำว และ 
ควำมสูง 
-วิเครำะห์และแสดงวิธีหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตร
ของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่
ประกอบ 
ด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 

๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๘ แบบรูป ค ๑.๒ ป.๖/๑ 
แสดงวิธีคิดและหำ
ค ำตอบของปัญหำ
เกี่ยวกับแบบรูป 

-กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป 
เป็นกำรแก้ปัญหำ โดยอำศัย
ควำมสัมพันธ์ของแบบรูปว่ำแบบ
รูปนั้นสัมพันธ์กันอย่ำงไร แล้วหำ
รูปทั่วไปของแบบรูปแล้วจึงน ำไป
ค ำนวณหำค ำตอบ 

๗  

๙ กำรน ำเสนอ
ข้อมูล 

ค ๓.๑ ป.๖/๑ 
ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูป
วงกลมในกำรหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำ   

-แผนภูมิรูปวงกลม เป็นกำร
น ำเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นที่ภำยใน
รูปวงกลมแทนจ ำนวนหรือปริมำณ
ของข้อมูลแต่ละรำยกำร 

๙  

รวมทั้งสิ้น ๑๖๐  
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เกณฑ์การจบ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

อ่ำน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีควำมรู้สึกเชิงจ ำนวน 
 มีทักษะกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

มีควำมรู้สึกเชิงจ ำนวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน ๑ มีทักษะกำรบวก กำรลบ เศษส่วนที่ตัวส่วนสถำน
กัน และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

คำดคะเนและวัดควำมยำว น้ ำหนัก ปริมำตร ควำมจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่เหมำะสม บอกเวลำ 
บอกจ ำนวนเงิน และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

จ ำแนกและบอกลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก
และกรวย เขียนรูปหลำยเหลี่ยม วงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขำคณิตที่มี แกนสมมำตรและ
จ ำนวนแกนสมมำตร และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

อ่ำนและเขียนแผนภูมิรูปภำพ ตำรำงทำงเดียว และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
อ่ำน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ ำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต ำแหน่ง อัตรำส่วน  

และร้อยละ มีควำมรู้สึกเชิงจ ำนวน มีทักษะกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร ประมำณผลลัพธ์ และน ำไปใช้ 
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

อธิบำยลักษณะและสมบัติของรูปเรขำคณิต หำควำมยำวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปเรขำคณิต สร้ำงรูป
สำมเหลี่ยม รูปสี่ เหลี่ยมและวงกลม  หำปริมำตรและควำมจุของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉำก  และน ำไปใช้   
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

น ำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง  ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตำรำงสองทำง  
และกรำฟเส้นในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ และตัดสินใจ  

 

❖ หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ เป็น
กระบวนกำรเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีควำมผลกำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียนตำม มำตรฐำน
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร น ำผลไปปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส ำหรับ กำรตัดสิน
ผลกำรเรียน สถำนศึกษำต้องมีกระบวนกำรจัดกำรที่เป็นระบบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผล กำร
เรียนรู้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ และให้ผลกำรประเมินที่ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถที่แท้จริง 
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ของผู้เรียน ถูกต้องตำมหลักกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ รวมทั้งสำมำรถรองรับกำรประเมินภำยในและ 
กำรประเมินภำยนอกตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำได้ สถำนศึกษำจึงควรก ำหนดหลักกำรด ำเนินกำรวัด 
และประเมินผลกำรเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตร สถำนศึกษำ ดังนี้  

๑. สถำนศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกำส ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

๒. กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำผู้เรียนและตัดสินผลกำรเรียน  
๓. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตำม

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในหลักสูตรสถำนศึกษำ และจัดให้มีกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

๔. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องด ำเนินกำร
ด้วยเทคนิควิธีกำรที่หลำกหลำย เพ่ือให้สำมำรถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่ำงรอบด้ำน ทั้งด้ำนควำมรู้ 
ควำมคิด กระบวนกำร พฤติกรรมและเจตคติ เหมำะสมกับสิ่งที่ต้องกำรวัด ธรรมชำติวิชำ และ ระดับชั้นของ
ผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้  

๕. กำรประเมินผู้เรียนพิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผู้เรียน ควำมประพฤติ กำรสังเกตพฤติกรรม กำร
เรียนรู้ กำรร่วมกิจกรรม และกำรทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสมของ แต่ละ
ระดับและรูปแบบกำรศึกษำ  

๖. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลกำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
๗. ให้มีกำรเทียบโอนผลกำรเรียนระหว่ำงสถำนศึกษำและระหว่ำงรูปแบบกำรศึกษำต่ำง ๆ  
๘. ให้สถำนศึกษำจัดท ำและออกเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรประเมินผล กำร

เรียนรู้ รำยงำนผลกำรเรียน แสดงวุฒิกำรศึกษำ และรับรองผลกำรเรียนของผู้เรียน 
 

❖ องค์ประกอบของกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑  

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ก ำหนดจุดหมำย สมรรถนะส ำคัญของ 
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เป็นเป้ำหมำยและกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำ
ผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีระดับโลก ก ำหนดให้
ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก ำหนดในสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระ มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
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องค์ประกอบของกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้มีควำมสัมพันธ์ ดังแผนภำพที่ ๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภำพที่ ๒.๑ แสดงควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
๑. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้สอนวัดและประเมินผลกำร

เรียนรู้ผู้เรียนเป็นรำยวิชำบนพื้นฐำนของตัวชี้วัดในรำยวิชำพ้ืนฐำน และผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำเพ่ิมเติม ตำมที่
ก ำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้ ผู้สอนใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยจำก แหล่งข้อมูลหลำย ๆ แหล่ง เพ่ือให้ได้ผลกำร
ประเมินที่สะท้อนควำมรู้ควำมสำมำรถที่แท้จริงของผู้เรียน โดย วัดและประเมินกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องไป
พร้อมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สังเกตพัฒนำกำรและควำมประพฤติ ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมกำรเรียน 
กำรร่วมกิจกรรม ผู้สอนควรเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง เช่น กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินจำก
โครงงำน หรือกำรประเมินจำกแฟ้มสะสมงำน ฯลฯ ควบคู่ไปกับ กำรใช้กำรทดสอบแบบต่ำง ๆ อย่ำงสมดุล ต้อง
ให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินระหว่ำงเรียนมำกกว่ำกำรประเมิน ปลำยปี/ปลำยภำค และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
ประเมินกำรเลื่อนชั้นเรียนและกำรจบกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ 

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังแผนภำพที่ ๒.๒ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภำพที่ ๒.๒ แสดงกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
๘ กลุ่มสำระ 

กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ 
และเขียน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

คุณภำพผู้เรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุข
ศึกษำและพลศึกษำ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย บูรณา

การในการเรียนการสอน 
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๒. กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  
กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน เป็นกำรประเมินศักยภำพของผู้เรียนในกำรอ่ำน หนังสือ 

เอกสำร และสื่อต่ำง ๆ เพ่ือหำควำมรู้ เพ่ิมพูนประสบกำรณ์ ควำมสุนทรีย์และประยุกต์ใช้ แล้วน ำเนื้อหำ สำระที่
อ่ำนมำคิดวิเครำะห์ น ำไปสู่กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรสังเครำะห์ สร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำในเรื่องต่ำง ๆ และ
ถ่ำยทอดควำมคิดนั้นด้วยกำรเขียนที่มีส ำนวนภำษำถูกต้อง มีเหตุผลและล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอ สำมำรถ
สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้อ่ำนได้อย่ำงชัดเจนตำมระดับควำมสำมำรถในแต่ละระดับชั้น  

กรณีผู้เรียนมีควำมบกพร่องในกระบวนกำรด้ำนกำรเห็นหรือที่เก่ียวข้องท ำให้เป็นอุปสรรคต่อ กำรอ่ำน 
สถำนศึกษำสำมำรถปรับวิธีกำรประเมินให้เหมำะสมกับผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยนั้น  

กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและ สรุปผลเป็น
รำยปี/รำยภำค เพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำผู้เรียนและประเมินกำรเลื่อนชั้น ตลอดจน กำรจบ
กำรศึกษำระดับต่ำง ๆ 

กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน เป็นกระบวนกำรที่ต่อเนื่อง ดังแผนภำพที่ ๒.๓ 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนภำพที่ ๒.๓ แสดงกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
 

๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นกำรประเมินคุณลักษณะที่ต้องกำรให้เกิดข้ึนกับ ผู้เรียน อัน

เป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องกำรในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิตส ำนึก สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคม
ได้อย่ำงมีควำมสุข ทั้งในฐำนะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
๒๕๕๑ ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ คุณลักษณะ ในกำรประเมินให้ประเมินแต่ละ คุณลักษณะ แล้ว
รวบรวมผลกำรประเมินจำกผู้ประเมินทุกฝ่ำยและแหล่งข้อมูลหลำยแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลน ำมำสู่ กำรสรุปผล
เป็นรำยปี/รำยภำค และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินกำรเลื่อนชั้นและกำรจบกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

อ่ำน (รับขอ้ควำม) 

คิดวิเครำะห์ 

เขียน (สื่อสำร) 

หนังสือ เอกสำร โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อต่ำง ๆ ฯลฯ แล้วสรุป
เป็นควำมรู้ควำมเข้ำใจของตนเอง 

วิเครำะห์ สังเครำะห์ หำเหตุผล แก้ปัญหำ และสร้ำงสรรค์ 

ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด สื่อสำรให้ผู้อื่นเข้ำใจ 
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กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ ดังแผนภำพที่ ๒.๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภำพที่ ๒.๔ แสดงกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
๔. กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติกิจกรรมและผลงำนของผู้เรียน และ

เวลำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม และใช้เป็นข้อมูลประเมินกำรเลื่อน ชั้น
เรียนและกำรจบกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ ดังแผนภำพที่ ๒.๕ 

 
 
 

 

 
 

 
แผนภำพที่ ๒.๕ แสดงกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 

❖ เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  
๑. ระดับประถมศึกษำ  

๑.๑ กำรตัดสินผลกำรเรียน หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัด และประเมินผลกำรเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลกำรเรียนของผู้เรียน ดังนี้  

๑) ผู้เรียนต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด  
๒) ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีจิตสำธำรณะ 

รักควำมเป็นไทย 

รักชำติ ศำสน์ 
กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์สุจริต 

มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

อยู่อย่ำงพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ 

มีวินัย 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร 
- ชุมนุม/ชมรม 
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๓) ผู้เรียนต้องได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียนทุกรำยวิชำ  
๔) ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมินและมีผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ ก ำหนดใน

กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนรู้บังเกิดผล ผู้เรียนต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเพียงพอในควำมรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะที่ก ำหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลำเรียนที่เพียงพอต่อกำรพัฒนำด้วย โดยปกติในระดับ ประถมศึกษำ
ผู้สอนจะมีเวลำอยู่กับผู้เรียนตลอดปีกำรศึกษำ ประมำณ ๒๐๐ วัน สถำนศึกษำจึงควรบริหำรจัดกำร เวลำที่
ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน และตระหนักว่ำเวลำเรียนเป็นทรัพยำกร ที่
ใช้หมดไปในแต่ละวัน มำกกว่ำเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกำรบริหำรหลักสูตร กำรก ำหนดให้ผู้เรียนมี
เวลำ เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำ จึงเป็นกำรมุ่งหวังให้ผู้สอนมีเวลำในกำร
พัฒนำ ผู้เรียน และเติมเต็มศักยภำพของผู้เรียน และเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ ผู้สอน
ต้อง ตรวจสอบควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีแสดงพัฒนำกำรของผู้เรียนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง อีกท้ังต้องสร้ำง
ให้ ผู้เรียนรับผิดชอบกำรเรียนรู้ของตนด้วยกำรตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เช่นกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีควำมส ำคัญในกำรน ำมำใช้ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้นั้นยังเป็นแนวทำงส ำหรับผู้สอนและ 
ผู้เรียนใช้ในกำรตรวจสอบย้อนกลับว่ำผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้หรือยัง กำรประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอำศัยทั้ง 
กำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำและกำรประเมินเพ่ือสรุปกำรเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สถำนศึกษำโดยผู้สอนก ำหนดเกณฑ์ท่ียอมรับได้ในกำรผ่ำนตัวชี้วัดทุก
ตัว ให้เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ กล่ำวคือ ให้ท้ำทำยกำรเรียนรู้ไม่ยำกหรือง่ำยเกินไป เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ ในกำรประเมินว่ำสิ่งที่ผู้เรียนรู้ เข้ำใจ ท ำได้นั้น เป็นที่น่ำพอใจ บรรลุตำมเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หำกยังไม่
บรรลุ จะต้องหำวิธีกำรช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสูงสุด กำรก ำหนดเกณฑ์นี้ผู้สอนสำมำรถให้
ผู้เรียน ร่วมก ำหนดด้วยได้ เพ่ือให้เกิดควำมรับผิดชอบร่วมกันและสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียน กำรประเมินเพ่ือ
กำรพัฒนำ ส่วนมำกเป็นกำรประเมินอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เช่น สังเกต หรือซักถำม หรือกำรทดสอบย่อยในกำร
ประเมิน เพ่ือกำรพัฒนำนี้ ควรให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำจนผ่ำนเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้เรียนแต่ละคนอำจใช้เวลำ
เรียน และวิธีกำรเรียนที่แตกต่ำงกัน ฉะนั้น ผู้สอนควรน ำข้อมูลที่ได้มำใช้ปรับวิธีกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
กำรพัฒนำ เต็มศักยภำพ อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในท้ำยที่สุดอย่ำงมีคุณภำพ กำรประเมิน
เพ่ือกำรพัฒนำจึงไม่จ ำเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป กำรตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภำพควร
ด ำเนินกำร โดยใช้กำรประเมินสรุปผลรวมเม่ือจบหน่วยกำรเรียนรู้และจบรำยวิชำ  

กำรตัดสินผลกำรเรียน ตัดสินเป็นรำยวิชำ โดยใช้ผลกำรประเมินระหว่ำงปีและปลำยปี ตำม
สัดส่วนที่สถำนศึกษำก ำหนด ทุกรำยวิชำต้องได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียนตำมแนวทำงกำรให้ระดับ ผลกำรเรียน
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด และผู้เรียนต้องผ่ำนทุกรำยวิชำพ้ืนฐำน 

๑.๒ กำรให้ระดับผลกำรเรียน  
กำรตัดสินเพื่อให้ระดับผลกำรเรียนรำยวิชำ สถำนศึกษำสำมำรถให้ระดับผลกำรเรียน หรือ

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้ค ำส ำคัญ 
สะท้อนมำตรฐำน  
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กำรตดัสินผลกำรเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใช้ระบบผ่ำนและไม่ผ่ำน โดยก ำหนด 
เกณฑ์กำรตัดสินผ่ำนแต่ละรำยวิชำที่ร้อยละ ๕๐ จำกนั้นจึงให้ระดับผลกำรเรียนที่ผ่ำนเป็นระบบต่ำง ๆ ตำมที่ 
สถำนศึกษำก ำหนด ได้แก่ ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ระบบที่ใช้ค ำส ำคัญสะท้อนมำตรฐำน 
ตำรำงข้ำงใต้แสดงกำรให้ระดับผลกำรเรียนด้วยระบบต่ำง ๆ และกำรเทียบกันได้ระหว่ำงระบบ กรณีท่ี
สถำนศึกษำให้ระดับผลกำรเรียนด้วยระบบต่ำง ๆ สำมำรถเทียบกันได้ ดังนี้ 

 

 
ระบบตัวเลข 

 
ระบบ

ตัวอักษร 

 
ระบบร้อยละ 

ระบบที่ใช้ค ำส ำคัญสะท้อนมำตรฐำน 
๕ ระดับ ๔ ระดับ ๒ ระดบั 

๔ A ๘๐-๑๐๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 
 
 
 

ผ่ำน 

๓.๕ B+ ๗๕-๗๙  
ดี 

 
ดี ๓ B ๗๐-๗๔ 

๒.๕ C+ ๖๕-๖๙   
 พอใช้ ๒ C ๖๐-๖๔  

 
ผ่ำน 

๑.๕ D+ ๕๕-๕๙  
ผ่ำน ๑ D ๕๐-๕๔ 

๐ F ๐-๔๙ ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
 

กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ผลกำร
ประเมินเป็นผ่ำนและไม่ผ่ำน กรณีท่ีผ่ำนให้ระดับผลกำรประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่ำน 

๑) ในกำรสรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน เพ่ือกำรเลื่อนชั้น และจบ
กำรศึกษำ ก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสินเป็น ๔ ระดับ และควำมหมำยของแต่ละระดับ ดังนี้  

ดีเยี่ยม หมำยถึง มีผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนที่มี
คุณภำพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมำยถึง มีผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนที่มีคุณภำพ
เป็นที่ยอมรับ 

 ผ่ำน หมำยถึง มีผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนที่มี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่อง บำงประกำร  

ไม่ผ่ำน หมำยถึง ไม่มีผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน หรือ
ถ้ำมีผลงำน ผลงำนนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขหลำยประกำร 

๒) ในกำรสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะ เพ่ือกำรเลื่อนชั้นและจบ
กำรศึกษำ ก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสินเป็น ๔ ระดับ และควำมหมำยของแต่ละระดับ ดังนี้ 
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ดีเยี่ยม หมำยถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตำมคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน ำไปใช้ ในชีวิตประจ ำวันเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินระดับดีเยี่ยม จ ำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลกำรประเมิน ต่ ำกว่ำระดับดี  

ดี หมำยถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ เป็นกำรยอมรับของสังคม โดย
พิจำรณำจำก  

๑. ได้ผลกำรประเมินระดับดีเยี่ยม จ ำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลกำร
ประเมินต่ ำกว่ำ ระดับดี หรือ  

๒. ได้ผลกำรประเมินระดับดีทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ  
๓. ได้ผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๕-๗ คุณลักษณะ และมีบำงคุณลักษณะได้ 

ผลกำรประเมินระดับผ่ำน 
ผ่ำน หมำยถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี สถำนศึกษำก ำหนด โดยพิจำรณำจำก  

๑. ได้ผลกำรประเมินระดับผ่ำนทั้ง ๘ คุณลักษณะ หรือ  
๒. ได้ผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และคุณลักษณะที่เหลือได้ 

ผลกำรประเมินระดับผ่ำน 
ไม่ผ่ำน หมำยถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตำมกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด โดย

พิจำรณำจำกผลกำรประเมิน ระดับไม่ผ่ำน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ 
กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จะต้องพิจำรณำทั้งเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรปฏิบัติกิจกรรม 

และผลงำนของผู้เรียนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด และให้ผลกำรประเมินเป็นผ่ำนและไม่ผ่ำน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มี ๓ ลักษณะ คือ  
๑) กิจกรรมแนะแนว  
๒) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย  

(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ โดยผู้เรียนเลือก อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ๑ กิจกรรม  

(๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม  
๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์  
ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลกำรประเมิน ดังนี้ 
“ผ” หมำยถึง ผู้เรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ มีผลงำนตำมเกณฑ์ท่ี

สถำนศึกษำก ำหนด  
“มผ” หมำยถึง ผู้เรียนมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ มีผลงำนไม่เป็นไปตำม

เกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด  
ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลของกิจกรรมเป็น “มผ” สถำนศึกษำต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียน ท ำกิจกรรมใน

ส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้ำร่วมหรือไม่ได้ท ำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจำก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้อง
ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในปีกำรศึกษำนั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำ 

๑.๓ กำรเลื่อนชั้น  
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เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ ผู้เรียนจะได้รับกำรเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
๑) ผู้เรียนมีเวลำเรียนตลอดปีกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียนทั้งหมด 
 ๒) ผู้เรียนมีผลกำรประเมินผ่ำนทุกรำยวิชำพ้ืนฐำน  
๓) ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียนผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
ทั้งนี้ถ้ำผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถำนศึกษำพิจำรณำเห็นว่ำสำมำรถพัฒนำและสอน

ซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ 
อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้เรียนมีหลักฐำนกำรเรียนรู้ที่แสดงว่ำมีควำมสำมำรถดีเลิศ สถำนศึกษำ อำจให้โอกำส

ผู้เรียนเลื่อนชั้นกลำงปีกำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำร ประกอบด้วย ฝ่ำยวิชำกำร ของ
สถำนศึกษำและผู้แทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือต้นสังกัด ประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติ ให้
ครบถ้วนตำมเงื่อนไขท้ัง ๓ ประกำร ต่อไปนี้ 
 

๑) มีผลกำรเรียนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำและมีผลกำรเรียนระหว่ำงปีที่ก ำลังศึกษำอยู่ใน 
เกณฑ์ดีเยี่ยม  

๒) มีวุฒิภำวะเหมำะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  
           ๓) ผ่ำนกำรประเมินผลควำมรู้ควำมสำมำรถทุกรำยวิชำของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน และควำมรู้ 

ควำมสำมำรถทุกรำยวิชำในภำคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขึ้น  
กำรอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลำงปีกำรศึกษำไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ ๑ ระดับชั้นนี้ ต้องได้รับ กำรยินยอมจำก

ผู้เรียนและผู้ปกครอง และต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภำคเรียนที่ ๒ ของปีกำรศึกษำนั้น  
ส ำหรับในกรณีที่พบว่ำมีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่ำง ๆ มีปัญหำในกำรเรียนรู้ ให้สถำนศึกษำ

ด ำเนินงำนร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัด/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขต
กำรศึกษำ/หน่วยงำนต้นสังกัด โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร หำแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ 

๑.๔ กำรเรียนซ้ ำชั้น 
ผู้เรียนที่ไม่ผ่ำนรำยวิชำจ ำนวนมำกและมีแนวโน้มว่ำจะเป็นปัญหำต่อกำรเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

สถำนศึกษำอำจตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำให้เรียนซ้ ำชั้น ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงวุฒิภำวะและควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์กำรเลื่อนชั้น สถำนศึกษำควรให้เรียนซ้ ำชั้น ทั้งนี้ สถำนศึกษำ
อำจใช้ดุลยพินิจให้เลื่อนชั้นได้ หำกพิจำรณำว่ำผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

๑) มีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนื่องจำกสำเหตุจ ำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แต่มี คุณสมบัติตำม
เกณฑ์กำรเลื่อนชั้นในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน  

๒) ผู้เรียนมีผลกำรประเมินผ่ำนมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตำมท่ี สถำนศึกษำ
ก ำหนดในแต่ละรำยวิชำ แต่เห็นว่ำสำมำรถสอนซ่อมเสริมได้ในปีกำรศึกษำนั้น และมีคุณสมบัติ ตำมเกณฑ์กำร
เลื่อนชั้นในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน  
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๓) ผู้เรียนมีผลกำรประเมินรำยวิชำในกลุ่มสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่ำน  

ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเรียนซ้ ำชั้น สถำนศึกษำควรแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทรำบเหตุผล ของกำรเรียน
ซ้ ำชั้น 

๑.๕ กำรสอนซ่อมเสริม 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ก ำหนดให้สถำนศึกษำ จัดสอนซ่อมเสริม

เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ  
กำรสอนซ่อมเสริม เป็นกำรสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีท่ีผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร หรือ

เจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด สถำนศึกษำต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือไปจำกกำรสอนตำมปกติ เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนสำมำรถบรรลุตำมมำตรฐำน กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
ก ำหนดไว้ เป็นกำรให้โอกำสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนำ โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่หลำกหลำยและ
ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
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อภิธานศัพท์ 
 
กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็น (probability  distribution) 
 กำรอธิบำยลักษณะของตัวแปรสุ่มโดยกำรแสดงค่ำที่เป็นไปได้ และควำมนำจะเป็นของกำรเกิดค่ำ    
ต่ำง ๆ ของตัวแปรสุ่มนั้น 
กำรประมำณ ( approximation) 
 กำรประมำณเป็นกำรหำค่ำซึ่งไม่ใช่ค่ำที่แท้จริง แต่เป็นกำรหำค่ำที่มีควำมละเอียดเพียงพอที่จะน ำไปใช้ 
เช่น ประมำณ ๒๕.๒๐ เป็น ๒๕ หรือประมำณ  ๑๗๘ เป็น ๑๘๐ หรือประมำณ ๑๘.๔๕ เป็น ๒๐ เพ่ือสะดวก
ในกำรค ำนวณ ค่ำท่ีได้จำกกำรประมำณ เรียกว่ำ ค่ำประมำณ 
กำรประมำณค่ำ ( estimation) 
 กำรประมำณค่ำเป็นกำรค ำนวณหำผลลัพธ์โดยประมำณ ด้วยกำรประมำณแต่ละจ ำนวนที่เกี่ยวข้อง
ก่อนแล้วจึงน ำมำค ำนวณหำผลลัพธ์ กำรประมำณแต่ละจ ำนวนที่จะน ำมำค ำนวณอำจใช้หลักกำรปัดเศษหรือไม่
ใช้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์ 
กำรแปลงทำงเรขำคณิต ( geometric transformation ) 
 กำรแปลงทำงคณิตศำสตร์ในที่นี้เน้นทั้งกำรแปลงที่ท ำให้ได้ภำพที่เกิดจำกกำรแปลงมีขนำดและรูปร่ำง
เหมือนกับรูปต้นแบบ ซึ่งเป็นผลจำกกำรเลื่อนขนำน (translation ) กำรสะท้อน ( reflection )  และกำรหมุน   
( rotation ) รวมทั้งกำรแปลงที่ท ำให้ได้ ภำพที่เกิดจำกกำรแปลงมีรูปร่ำงคล้ำยกับรูปต้นแบบ แต่มีขนำด
แตกต่ำงจำกรูปต้นแบบ ซึ่งมีผลมำจำกกำรย่อ/ขยำย ( dilation )  
กำรสืบเสำะ กำรส ำรวจ และกำรสร้ำงข้อควำมคำดกำรณ์เกี่ยวกับสมบัติทำงเรขำคณิต 
 กำรสืบเสำะ กำรส ำรวจ และกำรสร้ำงข้อควำมคำดกำรณ์เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้ำงองค์ควำมรู้ขึ้นมำด้วยตนเอง ในที่นี้ใช้สมบัติทำงเรขำคณิตเป็นสื่อในกำรเรียนรู้ ผู้สอนควรก ำหนดกิจกรรม
ทำงเรขำคณิตที่ผู้เรียนสำมำรถใช้ควำมรู้พื้นฐำนเดิมที่เคยเรียนมำเป็นฐำนในกำรต่อยอดควำมรู้ ด้วยกำร
สืบเสำะ ส ำรวจ สังเกตหำแบบรูป และสร้ำงข้อควำมคำดกำรณ์ท่ีอำจเป็นไปได้ อย่ำไรก็ตำมผู้สอนต้องให้ผู้เรียน
ตรวจสอบว่ำข้อควำมคำดกำรณ์นั้นถูกต้องหรือไม่ โดยอำจค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติมว่ำข้อควำมคำดกำรณ์นั้น
สอดคล้องกับสมบัติทำงเรขำคณิตหรือทฤษฎีบททำงเรขำคณิตใดหรือไม่ ในกำรประเมินผลสำมำรถพิจำรณำได้
จำกกำรท ำกิจกรรมของผู้เรียน 
 
การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

กำรแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ เป็นกำรแสดงแนวคิด วิธีกำร หรือขั้นตอนของ 
กำรหำค ำ ตอบของโจทย์ปัญหำ โดยอำจใช้กำรวำดภำพประกอบ เขียนเป็นข้อควำมด้วยภำษำง่ำย ๆ 
หรืออำจเขียนแสดงวิธีท ำอย่ำงเป็นขั้นตอน 
การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน 
กำรหำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ หำรระคนเป็นกำรหำค ำตอบของโจทย์กำรบวก ลบ คูณ 
หำรที่มีเครื่องหมำย + - × ÷ มำกกว่ำหนึ่งเครื่องหมำยที่แตกต่ำงกัน เช่น 
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(๔ + ๗) – ๓ = 
(๑๘ ÷ ๒) + ๙ = 
(๔ × ๒๕) – (๓ × ๒๐) = 
ตัวอย่ำงต่อไปนี้ ไม่เป็นโจทย์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน 
(๔ + ๗) + ๓ = เป็นโจทย์กำรบวก ๒ ขั้นตอน 
(๔ × ๑๕) × (๕ × ๒๐) = เป็นโจทย์กำรคูณ ๓ ขั้นตอน 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 

กำรให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี้เป็นกำรใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติต่ำง ๆ ของรูปเรขำคณิต
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต มำให้เหตุผล หรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ หรือแก้ปัญหำทำงเรขำคณิต 
ข้อมูล (data) 

ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่ำเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจ ซึ่งได้จำกกำรเก็บรวบรวม 
อำจเป็นได้ทั้งข้อควำมและตัวเลข 
ความรู้สึกเชิงจ านวน (number sense) 

ควำมรู้สึกเชิงจ ำนวนเป็นสำมัญส ำนึกและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจ ำนวนที่อำจพิจำรณำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
• เข้ำใจควำมหมำยของจ ำนวนที่ใช้บอกปริมำณ (เช่น ดินสอ ๕ แท่ง) และใช้บอกอันดับที่ 
(เช่น เต้ วิ่งเข้ำเส้นชัยเป็นคนที่ ๕) 
• เข้ำใจควำมสัมพันธ์ที่หลำกหลำยของจ ำนวนใด ๆ กับจ ำนวนอื่น ๆ เช่น ๘ มำกกว่ำ ๗ อยู่ ๑ แต่น้อยกว่ำ ๑๐ 
อยู่ ๒ 
• เข้ำใจเกี่ยวกับขนำดหรือค่ำของจ ำนวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจ ำนวนอื่น เช่น ๘ มีค่ำใกล้เคียงกับ ๔ แต่ ๘ 
มีค่ำน้อยกว่ำ ๑๐๐ มำก 
• เข้ำใจผลที่เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำรของจ ำนวน เช่น ผลบวกของ ๖๕ + ๔๒ ควรมำกกว่ำ ๑๐๐ เพรำะว่ำ  
๖๕ > ๖๐ ๔๒ > ๔๐ และ ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐ 
• ใช้เกณฑ์จำกประสบกำรณ์ในกำรเทียบเคียงเพ่ือพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของจ ำนวนเช่น กำรรำยงำนว่ำ 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ คนหนึ่งสูง ๒๕๐ เซนติเมตรนั้นไม่น่ำจะเป็นไปได้ 
ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย - ส่วนรวม (part - whole relationship) 

ควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย - ส่วนรวมของจ ำนวน เป็นกำรเขียนแสดงจ ำนวนในรูปของจ ำนวน ๒ 
จ ำนวนขึ้นไป โดยที่ผลบวกของจ ำนวนเหล่ำนั้นเท่ำกับจ ำนวนเดิม เช่น ๘ อำจเขียนเป็น ๒ กับ ๖ หรือ ๓ กับ ๕ 
หรือ ๐ กับ ๘ หรือ ๑ กับ ๒ กับ ๕ ซึ่งอำจเขียนแสดงควำมสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

 
              ๘                           ๘                            ๐                           ๑ 
 
                                                            ๘                          ๘            ๒ 
        
       ๒            ๖           ๓             ๕                      ๘                           ๕ 
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จ านวน (number) 
จ ำนวนเป็นค ำที่ไม่มีค ำจ ำกัดควำม (ค ำอนิยำม) จ ำนวนแสดงถึงปริมำณของสิ่งต่ำง ๆ จ ำนวนมีหลำย

ชนิด เช่น จ ำนวนนับ จ ำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม 
 

จ านวนที่หายไปหรือรูปที่หายไป 
จ ำนวนที่หำยไปหรือรูปที่หำยไปเป็นจ ำนวนหรือรูปที่เมื่อน ำมำเติมส่วนที่ว่ำงในแบบรูป แล้วท ำให้

ควำมสัมพันธ์ในแบบรูปนั้นไม่เปลี่ยนแปลง เช่น 
๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ..........                  จ ำนวนที่หำยไปคือ ๑๑ 
                         ...........          รูปที่หำยไปคือ   
 
ตัวไม่ทราบค่า 

ตัวไม่ทรำบค่ำเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจ ำนวนที่ยังไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งตัวไม่ทรำบค่ำจะ
อยู่ส่วนใดของประโยคสัญลักษณ์ก็ได้ ในระดับประถมศึกษำ กำรหำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำอำจหำได้โดยใช้
ควำมสัมพันธ์ของกำรบวกและกำรลบ หรือกำรคูณและกำรหำร เช่น 
 + ๓๓๓ = ๙๙๙             ๑๘ × ก = ๕๔ 
๑๒๐ = A ÷ ๙                   ๗๘๙ - ๑๕๖ =  
ตัวเลข (numeral) 
ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงจ ำนวน 

ตัวอย่าง   
เขียนตัวเลข แสดงจ ำนวนมังคุดได้หลำยแบบ เช่น 
ตัวเลขไทย : ๗ 
ตัวเลขฮินดูอำรบิก : 7 
ตัวเลขโรมัน : VII 
ตัวเลขทั้งหมดแสดงจ ำนวนเดียวกัน แม้ว่ำสัญลักษณ์ที่ใช้จะแตกต่ำงกัน 
 
ตารางทางเดียว (one - way table) 

ตำรำงทำงเดียวเป็นตำรำงที่มีกำรจ ำแนกรำยกำรตำมหัวเรื่องเพียงลักษณะเดียวเท่ำนั้น เช่น จ ำนวน
นักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ ำแนกตำมชั้นปี 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/MzhLkU_hoMQ/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=MzhLkU_hoMQ&docid=Z8rMf9lv9T-G5M&tbnid=AdrnbrcP2O6IVM:&vet=10ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ..i&w=1280&h=720&bih=585&biw=1188&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&ved=0ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/MzhLkU_hoMQ/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=MzhLkU_hoMQ&docid=Z8rMf9lv9T-G5M&tbnid=AdrnbrcP2O6IVM:&vet=10ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ..i&w=1280&h=720&bih=585&biw=1188&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&ved=0ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/MzhLkU_hoMQ/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=MzhLkU_hoMQ&docid=Z8rMf9lv9T-G5M&tbnid=AdrnbrcP2O6IVM:&vet=10ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ..i&w=1280&h=720&bih=585&biw=1188&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&ved=0ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/MzhLkU_hoMQ/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=MzhLkU_hoMQ&docid=Z8rMf9lv9T-G5M&tbnid=AdrnbrcP2O6IVM:&vet=10ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ..i&w=1280&h=720&bih=585&biw=1188&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&ved=0ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/MzhLkU_hoMQ/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=MzhLkU_hoMQ&docid=Z8rMf9lv9T-G5M&tbnid=AdrnbrcP2O6IVM:&vet=10ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ..i&w=1280&h=720&bih=585&biw=1188&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&ved=0ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/MzhLkU_hoMQ/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=MzhLkU_hoMQ&docid=Z8rMf9lv9T-G5M&tbnid=AdrnbrcP2O6IVM:&vet=10ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ..i&w=1280&h=720&bih=585&biw=1188&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&ved=0ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/MzhLkU_hoMQ/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=MzhLkU_hoMQ&docid=Z8rMf9lv9T-G5M&tbnid=AdrnbrcP2O6IVM:&vet=10ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ..i&w=1280&h=720&bih=585&biw=1188&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&ved=0ahUKEwjsnb27-s_aAhXHPI8KHbcxAMEQMwhzKDUwNQ&iact=mrc&uact=8
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จ านวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ าแนกตามชั้นปี 
 

ชั้น จ านวน (คน) 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๖๕ 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๗๐ 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๖๙ 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๖๒ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๗๒ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๖๐ 

รวม ๓๙๘ 
 
ตำรำงสองทำงเป็นตำรำงที่มีกำรจ ำแนกรำยกำรตำมหัวเรื่องสองลักษณะ เช่น จ ำนวนนักเรียนของ

โรงเรียนแห่งหนึ่งจ ำแนกตำมชั้นปี และเพศ 
จ านวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจ าแนกตามชั้นปี และเพศ 

 
ชั้น เพศ รวม (คน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๓๘ ๒๗ ๖๕ 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๓๓ ๓๗ ๗๐ 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๓๒ ๓๗ ๖๙ 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๒๘ ๓๔ ๖๒ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๓๒ ๔๐ ๗๒ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๒๕ ๓๕ ๖๐ 

รวม ๑๘๘ ๒๑๐ ๓๙๘ 
 
แถวล าดับ (array) 

แถวล ำดับเป็นกำรจัดเรียงจ ำนวนหรือสิ่งต่ำง ๆ ในรูปแถวและสดมภ์ อำจใช้แถวล ำดับเพ่ืออธิบำย
เกี่ยวกับกำรคูณและกำรหำร เช่น 
 
 
 

   กำรคูณ  กำรหำร 
๒ × ๕ = ๑๐     ๑๐ ÷ ๒ = ๕ 
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๕ × ๒ = ๑๐     ๑๐ ÷ ๕ = ๒ 
 

ทศนิยมซ้ า 
ทศนิยมซ้ ำเป็นจ ำนวนที่มีตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมซ้ ำกันไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 

เช่น ๐.๓๓๓๓… ๐.๔๑๖๖๖... ๒๓.๐๒๑๘๑๘๑๘... ๐.๒๔๓๒๔๓๒๔๓… 
ส ำหรับทศนิยม เช่น ๐.๒๕ ถือว่ำเป็นทศนิยมซ้ ำเช่นเดียวกัน เรียกว่ำ ทศนิยมซ้ ำศูนย์ เพรำะ ๐.๒๕ = 

๐.๒๕๐๐๐... ในกำรเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมซ้ ำอำจเขียนได้โดยกำรเติม • ไว้เหนือตัวเลขท่ีซ้ ำกัน เช่น 
๐.๓๓๓๓… เขียนเป็น ๐.๓. อ่ำนว่ำ ศูนย์จุดสำม สำมซ้ ำ 
๐.๔๑๖๖๖... เขียนเป็น ๐.๔๑๖. อ่ำนว่ำ ศูนย์จุดสี่หนึ่งหก หกซ้ ำ 

หรือเติม • ไว้เหนือกลุ่มตัวเลขที่ซ้ ำกัน ในต ำแหน่งแรกและต ำแหน่งสุดท้ำย เช่น 
๒๓.๐๒๑๘๑๘๑๘... เขียนเป็น ๒๓.๐๒๑.๘. อ่ำนว่ำ ยี่สิบสำมจุดศูนย์สองหนึ่งแปด หนึ่งแปดซ้ ำ 
๐.๒๔๓๒๔๓๒๔๓… เขียนเป็น ๐.๒.๔.๓. อ่ำนว่ำ ศูนย์จุดสองสี่สำม สองสี่สำมซ้ ำ 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์เป็นควำมสำมำรถที่จะน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้สิ่ง

ต่ำง ๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
การแก้ปัญหา 
กำรแก้ปัญหำ เป็นกระบวนกำรที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนำให้เกิดทักษะขึ้นในตนเอง เพ่ือ

สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวทำงในกำรคิดที่หลำกหลำย รู้จักประยุกต์และปรับเปลี่ยนวิธีกำร
แก้ปัญหำให้เหมำะสม รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนกำรแก้ปัญหำมีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ รวมถึงมี
ควำมมั่นใจในกำรแก้ปัญหำที่เผชิญอยู่ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน นอกจำกนี้ กำรแก้ปัญหำยังเป็นทักษะ
พ้ืนฐำนที่ผู้เรียนสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตจริงได้กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำอย่ำงมี
ประสิทธิผล ควรใช้สถำนกำรณ์หรือปัญหำทำงคณิตศำสตร์ที่กระตุ้น ดึงดูดควำมสนใจ ส่งเสริมให้มีกำร
ประยุกต์ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ ขั้นตอน/กระบวนกำรแก้ปัญหำ และยุทธวิธีแก้ปัญหำที่หลำกหลำย 

การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
กำรสื่อสำร เป็นวิธีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงบุคคล ผ่ำนช่องทำงกำร

สื่อสำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสังเกต และกำรแสดงท่ำทำงกำรสื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์เป็นกระบวนกำรสื่อสำรที่นอกจำกน ำ ำเสนอผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำร
เขียน กำรสังเกตและกำรแสดงท่ำทำงตำมปกติแล้ว ยังเป็นกำรสื่อสำรที่มีลักษณะพิเศษ โดยมีกำรใช้สัญลักษณ์ 
ตัวแปร ตำรำง กรำฟ สมกำร อสมกำร ฟังก์ชันหรือแบบจ ำลอง เป็นต้น มำช่วยในกำรสื่อควำมหมำยด้วย 

การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะและกระบวนการ 
ทำงคณิตศำสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจ แนวคิดทำงคณิตศำสตร์หรือ

กระบวนกำรคิดของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้อย่ำงถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภำพ กำรที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร
อภิปรำยหรือกำรเขียนเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมคิดเห็นถ่ำยทอดประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน ยอมรับฟัง
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ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้คณิตศำสตร์ได้อย่ำงมีควำมหมำยเข้ำใจได้อย่ำงกว้ำงขวำงลึกซึ้ง
และจดจ ำได้นำนมำกข้ึน 

การเชื่อมโยง 
กำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ เป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัยกำรคิด วิเครำะห์ และควำมคิดริเริ่ม

สร้ำงสรรค ์ในกำรน ำควำมรู้ เนื้อหำ และหลักกำรทำงคณิตศำสตร์ มำสร้ำงควำมสัมพันธ์อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล
ระหว่ำงควำมรู้และทักษะและกระบวนกำรที่มีในเนื้อหำคณิตศำสตร์กับงำนที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ำ ำไปสู่กำร
แก้ปัญหำและกำรเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำง ๆ ทำงคณิตศำสตร์ เป็น
กำรน ำควำมรู้และทักษะและกระบวนกำรต่ำง ๆ ทำงคณิตศำสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล ท ำให้
สำมำรถแก้ปัญหำได้หลำกหลำยวิธีและกะทัดรัดขึ้น ท ำให้กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์มีควำมหมำยส ำหรับผู้เรียน
มำกยิ่งขึ้นกำรเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืน ๆ เป็นกำรน ำควำมรู้ ทักษะและกระบวนกำรต่ำง ๆ ทำง
คณิตศำสตร์ ไปสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อหำและควำมรู้ของศำสตร์อ่ืน ๆ เช่น วิทยำศำสตร์ ดำรำ
ศำสตร์ พันธุกรรมศำสตร์ จิตวิทยำ และเศรษฐศำสตร์ เป็นต้น ท ำให้กำรเรียนคณิตศำสตร์น่ำสนใจ มี
ควำมหมำย และผู้เรียนมองเห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนคณิตศำสตร์ กำรที่ผู้เรียนเห็นกำรเชื่อมโยงทำง
คณิตศำสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นควำมสัมพันธ์ของเนื้อหำต่ำง ๆ ในคณิตศำสตร์ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
แนวคิดทำงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อ่ืน ๆ ท ำให้ผู้เรียนเข้ำใจเนื้อหำทำงคณิตศำสตร์ได้ลึกซ้ึงและมีควำมคงทนใน
กำรเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่ำคณิตศำสตร์มีคุณค่ำ น่ำสนใจ และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จริงได้ 

การให้เหตุผล 
กำรให้เหตุผล เป็นกระบวนกำรคิดทำงคณิตศำสตร์ที่ต้องอำศัยกำรคิดวิเครำะห์และควำมคิดริเริ่ม

สร้ำงสรรค ์ในกำรรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อควำม แนวคิด สถำนกำรณ์ทำงคณิตศำสตร์ต่ำง ๆ แจกแจง
ควำมสัมพันธ์ หรือกำรเชื่อมโยง เพ่ือให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถำนกำรณ์ใหม่ กำรให้เหตุผลเป็นทักษะและ
กระบวนกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่ำงมีเหตุผล คิดอย่ำงเป็นระบบ ส ำมำรถคิดวิเครำะห์ปัญหำและ
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงถี่ถ้วนรอบคอบ สำมำรถคำดกำรณ์ วำงแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม กำรคิดอย่ำงมเีหตุผลเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ผู้เรียนจะน ำไปใช้พัฒนำตนเองในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ เพ่ือ
น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำรงชีวิต 

การคิดสร้างสรรค์ 
กำรคิดสร้ำงสรรค์ เป็นกระบวนกำรคิดท่ีอำศัยควำมรู้พ้ืนฐำน จินตนำกำรและวิจำรณญำณในกำร

พัฒนำหรือคิดค้นองค์ควำมรู้ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่ำและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ควำมคิด
สร้ำงสรรค์มีหลำยระดับ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐำนที่สูงกว่ำควำมคิดพ้ืน ๆ เพียงเล็กน้อยไปจนกระทั่งเป็นควำมคิดท่ี
อยู่ในระดับสูงมำกกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทำงกำรคิดท่ีหลำกหลำย มีกระบวนกำร
คิด จินตนำกำรในกำรประยุกต์ที่จะน ำไปสู่กำรคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่ำที่คนส่วนใหญ่คำดคิด
ไม่ถึงหรือมองข้ำม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อ อยำกรู้อยำกเห็น อยำกค้นคว้ำและ
ทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
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แบบรูป (pattern) 
แบบรูปเป็นควำมสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะส ำคัญร่วมกันของชุดของจ ำนวน รูปเรขำคณิต หรืออ่ืน ๆ 

ตัวอย่าง      (๑) ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ 

                (๒) 
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1

2

1

8

1
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1

2

1

8

1

4

1

2

1  

                (๓)  
 

รูปเรขาคณิต (geometric figure) 
รูปเรขำคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนำบ ฯลฯ อย่ำงน้อยหนึ่งอย่ำง 
• ตัวอย่ำงของรูปเรขำคณิตหนึ่งมิติ เช่น เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี 
• ตัวอย่ำงของรูปเรขำคณิตสองมิติ เช่น วงกลม รูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
• ตัวอย่ำงของรูปเรขำคณิตสำมมิติ เช่น ทรงกลม ลูกบำศก์ ปริซึม พีระมิด 

 
เลขโดด (digit) 

เลขโดดเป็นสัญลักษณ์พ้ืนฐำนที่ใช้เขียนตัวเลขแสดงจ ำนวน จ ำนวนที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นระบบฐำน
สิบในกำรเขียนตัวเลขแสดงจ ำนวนใด ๆ ในระบบฐำนสิบ ใช้เลขโดดสิบตัว 

เลขโดดที่ใช้เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 
เลขโดดที่ใช้เขียนตัวเลขไทย ได้แก่ ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๙  

สันตรง (straightedge) 
สันตรงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเขียนเส้นในแนวตรง เช่น ใช้เขียนส่วนของเส้นตรงและ

รังสี ปกติบนสันตรงจะไม่มีขีดสเกลส ำหรับกำรวัดระยะก ำกับไว้ อย่ำงไรก็ตำมในกำรเรียนกำรสอนอนุโลมให้ใช้
ไม้บรรทัดแทนสันตรงได้โดยถือเสมือนว่ำไม่มีขีดสเกลส ำหรับกำรวัดระยะก ำกับ 
หน่วยเดี่ยว (single unit) และหน่วยผสม (compound unit) 

กำรบอกปริมำณท่ีได้จำกกำรวัดอำจใช้หน่วยเดี่ยว เช่น ส้มหนัก ๑๒ กิโลกรัม หรือใช้หน่วยผสม เช่น 
ปลำหนัก ๑ กิโลกรมั ๒๐๐ กรัม 
หน่วยมาตรฐาน (standard unit) 

หน่วยมำตรฐำนเป็นหน่วยกำรวัดที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เช่น กิโลเมตร เมตร เซนติเมตรเป็นหน่วย
มำตรฐำนของกำรวัดควำมยำว กิโลกรัม กรัม มิลลิกรัมเป็นหน่วยมำตรฐำนของกำรวัดน้ ำหนัก 
อัตราส่วน (ratio) 

อัตรำส่วนเป็นควำมสัมพันธ์ที่แสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณสองปริมำณซึ่งอำจมีหน่วยเดียวกันหรือ
ต่ำงกันก็ได้ อัตรำส่วนของปริมำณ a ต่อ ปริมำณ b เขียนแทนด้วย a : b 
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คณะผู้จัดท า 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 1.1 นำงกำญจนำ  คล้ำยพุฒ  ประธำน 
 1.2 นำงกำญจนรัตน์  วงษ์สมำจำรย์ รองประธำน 
 1.3 นำงดวงพร     ว่องสุนทร  กรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 1.4 นำงสำยหยุด  กิจสุวรรณ์  กรรมกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
 1.5 นำงจีรพร  จั่นอุไร   กรรมกำรฝ่ำยบุคคล 
 1.6 นำงมนัสพร    วงษ์ทองทิว  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 1.7 นำยปรัชญำ   เที่ยงออน         กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2. คณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
 2.1 นำงกำญจนำ  คล้ำยพุฒ  ที่ปรึกษำ 
 2.2 นำงกำญจนรัตน์  วงษ์สมำจำรย์ ที่ปรึกษำ 
 2.3 นำงดวงพร  ว่องสุนทร  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.4 นำงสำวสุทัตตำ  พงศ์พรทรัพย์  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.5 นำงศิวำพร  แก้วเอียด   สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.6 นำงสำวจิดำภัส  จ ำปำเทศ  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.7 นำงสำวญำณกร  หอมเนียม  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.8 นำยปรัชญำ  เที่ยงออน  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.9 นำงสำวจินตนำ คุ้มเล่ำยุง  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.10 นำงสำวสุวรรณี  สงสันเทียะ  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.11 นำงสำวจิรำพร   บุญถนอม  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.12 นำงสำวสุพัตรำ   แก้วลอย  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 2.13 นำงสำวอภิญญำ   เขียนจูม  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

2.14 นำงสำวสิริกร    สุ่ยขุนทด  สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
3. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์หลักสูตร 
 คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
4. ฝ่ำยออกแบบปก 
 4.1 นำงสำวปุญญิศำ    ผุสิตธโนดม   
5. ฝ่ำยจัดเก็บ จัดสรร ดูแลรักษำ ประกอบด้วย 
 5.1 นำงดวงพร  ว่องสุนทร  หัวหน้ำงำนบริหำรวิชำกำร 
 5.2 นำงสำวสุทัตตำ  พงศ์พรทรัพย์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
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