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โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) 

สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 



คำนำ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดใหโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพรอมเริ่ม

ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)   สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน  ซึ่งเปนโรงเรียนตนแบบการใช

หลักสูตรไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เปนแกนหลักเพ่ือกำหนดการจัดทำโครงสรางและสาระหลักสูตรสถานศึกษาและ

หลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ เปนการ

สรางหลักสูตรที่อาศัยการมีสวนรวมของนักเรียน  คณะครู  ผูปกครองและชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ

ขับเคลื่อนไปสูการจัดการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตใน

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตามคำสั่งสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2๕๖๑ เรื่องใหเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป และมีความทันสมัย  มุงผลประโยชนตอผูเรียนเปนสำคัญ   และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ

ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช  2551  

ในปการศึกษา 2565 นี้ทางกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ไดรวมกันจัดทำหลักสูตรการเรียนรู

คณิตศาสตร โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  

2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการนำหลักสูตรไปใชอยางมี

ประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี

ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกตอไป 

ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

ฉบับนี้ใหมีความสมบูรณและเหมาะสมตามบริบทตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) 

ตั้งแตปการศกึษา 2565 เปนตนไป 
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วิสัยทัศนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

(ปรับปรุงตามความเหมาะสม) 

                 หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนา

สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จำเปนสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสำคัญ นั่นคือ การเตรียมผูเรียน

ใหมีทักษะดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใช

เทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชามคมโลกได โดยใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  มี

ความรูและทักษะพื้นฐานสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาในการ

ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)  พุทธศักราช 

25645  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2560) มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

                 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมใน

การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือ

ขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มปีระสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

                2. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด

อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

      3. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่

เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน

การปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

                  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใช

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทำงาน และการอยูรวมกัน

ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง

เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

       5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน

ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร 

การทำงาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอนัพึงประสงค 

        หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)  พุทธศักราช  

2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2560)  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1.    รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

2.   ซื่อสัตยสุจริต 

3.   มีวินัย 

4.   ใฝเรียนรู 

5.   อยูอยางพอเพียง 

6.  มุงม่ันในการทำงาน 

7.   รักความเปนไทย 

8.   มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 
 

คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งตอความสำเร็จในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑  เนื่องจาก 
คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบและถี่ถวน ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา 
ไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถนำไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ คณิตศาสตร
ยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืน ๆ  อันเปนรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ  การศึกษา
คณิตศาสตรจึงจำเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  
๒๕๖๐)  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่
จำเปนสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เปนสำคัญ นั่นคือ การเตรียมผูเรียนใหมีทักษะดานการคิด
วิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสารและ
การรวมมือ ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอม สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได  ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่
ประสบความสำเร็จนั้น จะตองเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมที่จะประกอบอาชีพ
เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
ตามศักยภาพของผูเรียน  
 

  
กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรจัดเปน ๔ สาระ ไดแก จำนวนและพีชคณิต การวัดและ 

เรขาคณิต สถิติและความนาจะเปน แคลคูลัส  
 จำนวนและพีชคณิต  ระบบจำนวนจริง สมบัติเก่ียวกับจำนวนจริง อัตราสวน รอยละ การประมาณ
คา การแกปญหาเก่ียวกับจำนวน การใชจำนวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน เซต ตรรกศาสตร 
นิพจน เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน เมทริกซ  
จำนวนเชิงซอน ลำดับและอนุกรม และการนำความรูเก่ียวกับจำนวนและพีชคณติไปใชในสถานการณตาง ๆ 
 

 การวัดและเรขาคณิต  ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา  
หนวยวัดระบบตาง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของ 
รูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิตใน
เรื่องการเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน เรขาคณิตวิเคราะห เวกเตอรในสามมิติ และการนำความรู
เก่ียวกับการวัดและเรขาคณิตไปใชในสถานการณตาง ๆ  

ทำไมตองเรียนคณิตศาสตร 

เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร 
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 สถิติและความนาจะเปน  การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล  การคำนวณคาสถิติ  
การนำเสนอและแปลผลสำหรับขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน  
การแจกแจงของตัวแปรสุม การใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตาง ๆ 
และชวยในการตัดสินใจ 
 

 แคลคูลัส ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ปริพันธของฟงกชัน
พีชคณติ และการนำความรูเก่ียวกับแคลคูลัสไปใชในสถานการณตาง ๆ 
 

 
 

สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค. ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน  

   ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 
มาตรฐาน ค. ๑.๒  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 
มาตรฐาน ค. ๑.๓  ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหา 
 ที่กำหนดให 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค. ๒.๑   เขาใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด และนำไปใช              
มาตรฐาน ค. ๒.๒   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 
สาระที่ ๓ สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค. ๓.๑   เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
มาตรฐาน ค. ๓.๒   เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนความสามารถที่จะนำความรูไปประยุกตใชในการ

เรียนรูสิ่งตาง ๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งความรู และประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรในท่ีนี้ เนนที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จำเปน และตองการ
พัฒนาใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ไดแกความสามารถตอไปนี้ 

๑. การแกปญหา เปนความสามารถในการทำความเขาใจปญหา คิดวิเคราะห วางแผนแกปญหา 

และเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบพรอมทั้งตรวจสอบ

ความถูกตอง 

๒. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร เปนความสามารถในการใชรูป ภาษาและ

สัญลักษณทางคณติศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนำเสนอไดอยางถูกตอง 

ชัดเจน 

๓. การเช่ือมโยง เปนความสามารถในการใชความรูทางคณติศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรู

คณิตศาสตรเนื้อหาตาง ๆ หรือศาสตรอ่ืน ๆ และนำไปใชในชีวิตจริง 

๔. การใหเหตุผล เปนความสามารถในการใหเหตุผล  รับฟงและใหเหตุผลสนับสนุนหรือโตแยง 

เพ่ือนำไปสูการสรุป โดยมีขอเท็จจริงทางคณติศาสตรรองรับ 

๕. การคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยูเดิม หรือสรางแนวคิดใหม              

เพ่ือปรับปรุง พัฒนาองคความรู 

 

 
จบช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

- อาน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีความรูสึกเชิงจำนวน      

มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การ หาร และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ  

- มีความรูสึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับเศษสวนที่ไมเกิน ๑ มีทักษะการบวก การลบ เศษสวนที่ตัวสวน

เทากัน และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 

- คาดคะเนและวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใชเครื่องมือและหนวยที่เหมาะสม 

บอกเวลา บอกจำนวนเงิน และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 

- จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม  

ทรงกระบอกและกรวย เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลมและวงรีโดยใชแบบของรูป ระบุรูป

เรขาคณิตท่ีมีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 

- อานและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียว และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

คุณภาพผูเรียน 



7 
 

 
จบช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

- อาน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง อัตราสวน 

และรอยละ มีความรูสึกเชิงจำนวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมาณ

ผลลัพธ และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ  

- อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปเรขาคณิต  

สรางรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 

- นำเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิแทง ใชขอมูลจากแผนภูมิแทง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง 

และกราฟเสนในการอธิบายเหตุการณตาง ๆ และตัดสินใจ 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับจำนวนจริง ความสัมพันธของจำนวนจริง สมบัติของ 

จำนวนจริง  และใชความรูความเขาใจนี้ในการแกปญหาในชีวิตจริง 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ และใชความรูความเขาใจนี้ในการ

แกปญหาในชีวิตจริง 

- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็ม และใชความรูความ

เขาใจนี้ในการแกปญหาในชีวิตจริง 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และ

อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และใชความรูความเขาใจนี้ในการแกปญหาในชีวิตจริง 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกำลังสอง 

และใชความรูความเขาใจนี้ในการแกปญหาคณิตศาสตร 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับคูอันดับกราฟของความสัมพันธและฟงกชันกำลังสอง 

และใชความรูความเขาใจนี้ในกำรแกปญหำในชีวิตจริง 

- มีความรูความเขาใจทำงเรขาคณติและใชเครื่องมือเชนวงเวียนและสันตรงรวมทั้ง 

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆเพ่ือสรางรูป

เรขาคณิตตลอดจนนำความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕1 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติและใชความรูความ

เขาใจนี้ในการหาความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

- มีความรูความเขาใจในเรื่องพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย 

และทรงกลมและใชความรูความเขาใจนี้ในการแกปญหาในชีวิตจริง 
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- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของเสนขนาน รูปสามเหลี่ยมที่เทากันทกุประการ 

รูปสามเหลี่ยมคลายทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับและนำความรูความเขาใจนี้ไปใชในการ

แกปญหาในชีวิตจริง 

- มีความรูความเขาใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณติและนำความรูความเขาใจนี้ไปใช 

ในการแกปญหาในชีวิตจริง 

- มีความรูความเขาใจในเรื่องอัตราสวนตรีโกณมติิ และนำความรูความเขาใจนี้ไปใชในการ 

แกปญหาในชีวิตจริง 

- มีความรูความเขาใจในเรื่องทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม และนำความรูความเขาใจนี้ไปใช 

ในการแกปญหาคณิตศาสตร 

- มีความรูความเขาใจทางสถิติในการนำเสนอขอมูล วิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย 

ขอมูลที่เก่ียวของกับแผนภาพ จุด แผนภาพ ตน-ใบ ฮิสโทแกรม คากลางของขอมูลและ

แผนภาพ 

และใชความรูความเขาใจนี้รวมทั้งนำสถิติไปใชในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความนาจะเปนและใชความรูความเขาใจนี้ในการแกปญหา 

ในชีวิตจริง 
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ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู 
สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค. ๑.๑  เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ  
จำนวน  ผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 

 
ช้ัน 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 

ป.๑ 
๑.  บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ  แสดงสิ่งตาง ๆ  

ตามจำนวนที่กำหนด  อานและเขียน 

ตัวเลขฮนิดอูารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ 

ไมเกิน ๑๐๐ และ ๐   

๒.  เปรียบเทียบจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐  

โดยใชเครื่องหมาย =  > <   

๓.  เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐                

ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จำนวน  

จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐  
- การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐  

- การอานและการเขียนตัวเลขฮนิดอูารบิก  

ตัวเลขไทยแสดงจำนวน 

- การแสดงจำนวนนับไมเกิน ๒๐ ในรูป

ความสัมพันธของจำนวนแบบสวนยอย – สวนรวม  

(Part – Whole Relationship) 

- การบอกอันดับที่ 

- หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และ 

การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบจำนวนและการใชเครื่องหมาย         

=  > < 

- การเรียงลำดับจำนวน 

๔. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ 

แสดงการบวกและประโยคสัญลกัษณแสดงการลบ 

ของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐  

๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวกและ        

โจทยปญหาการลบของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐  

และ ๐  

การบวก การลบ จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐  
- ความหมายของการบวก  ความหมายของการลบ              

การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธ 

ของการบวกและการลบ    
- การแกโจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ          

และการสรางโจทยปญหา พรอมทั้งหาคำตอบ 

ป.๒ 
 
 
 
 
 
 

 
๑. บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ แสดงสิ่งตาง ๆ             

ตามจำนวนที่กำหนด อานและเขียนตัวเลข 

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดง 

จำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  
๒. เปรียบเทียบจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  

โดยใชเครื่องหมาย =   > <  

จำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
- การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐   

- การอานและการเขียนตัวเลขฮนิดอูารบิก  

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- จำนวนคู จำนวนคี่  

- หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียน

ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
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ช้ัน 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 

 
 
 
 

ป.๒ 

๓. เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐              

ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จำนวนจากสถานการณตาง ๆ  

 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 

 
 
๔. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ       

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแสดงการลบ        

ของจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  

๕. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ       

แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไมเกิน                
๒ หลัก  

๖. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ                  

แสดงการหารที่ตวัตั้งไมเกิน ๒ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก                   

โดยที่ผลหารมี  ๑ หลักทั้งหารลงตัวและหารไมลงตัว  

๗. หาผลลัพธการบวก  ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ                

ไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐  

๘. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอน 

ของจำนวนนับไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 
ไมเกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ 
- การบวกและการลบ  

- ความหมายของการคูณ  ความหมายของการหาร   

การหาผลคณู การหาผลหารและเศษ  และ

ความสัมพันธของการคูณและการหาร   

- การบวก ลบ คูณ หารระคน   

- การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา  

พรอมทั้งหาคำตอบ 
 
 

ป.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. อานและเขียน ตัวเลขฮนิดูอารบิก ตัวเลขไทย   

และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐  

๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน  

    ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณตาง ๆ   

จำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การอาน การเขียนตัวเลขฮนิดูอารบิก ตัวเลขไทย

และตัวหนังสือแสดงจำนวน 

- หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียน

ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  

 
 

๓. บอก อานและเขียนเศษสวนแสดงปริมาณ 

สิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ ตามเศษสวน 
ที่กำหนด  

๔. เปรียบเทียบเศษสวนที่ตวัเศษเทากัน                         

โดยที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัวสวน  

เศษสวน  
- เศษสวนที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัวสวน  

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวน 
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ช้ัน 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 

 
ป.๓ 

 
 

 
๕. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแสดงการลบ 

ของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
๖. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ        

แสดงการคูณของจำนวน ๑  หลักกับจำนวนไมเกิน       

๔ หลักและจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก  

๗. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ        

แสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑  หลัก  

๘. หาผลลัพธการบวก ลบ คณู หารระคน ของจำนวนนับ

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐   

๙. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอน 

ของจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐   

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การบวกและการลบ 

- การคูณ การหารยาวและการหารสั้น  

- การบวก ลบ คูณ หารระคน  

- การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา          

พรอมทั้งหาคำตอบ    

 

 
๑๐. หาผลบวกของเศษสวนที่มีตัวสวนเทากันและ

ผลบวกไมเกิน ๑ และหาผลลบของเศษสวน 

ที่มีตัวสวนเทากัน  
๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก

เศษสวนที่มีตัวสวนเทากันและผลบวกไมเกิน ๑  

และโจทยปญหาการลบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน 

การบวก การลบเศษสวน  
- การบวกและการลบเศษสวน 

- การแกโจทยปญหาการบวกและโจทยปญหา 

การลบเศษสวน  
 

 
 

ป.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และ

ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐  

๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกวา 

๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณตาง ๆ  

 
 

จำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การอาน การเขียนตัวเลขฮนิดูอารบิก ตัวเลขไทย

และตัวหนังสือแสดงจำนวน 

- หลัก คาประจำหลักและคาของเลขโดด 

ในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน 
ในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  

- คาประมาณของจำนวนนับและการใชเครื่องหมาย    

 
๓. บอก อานและเขียนเศษสวน จำนวนคละแสดง                

ปริมาณสิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ ตามเศษสวน                 

เศษสวน  
- เศษสวนแท เศษเกิน  

- จำนวนคละ 
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ช้ัน 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๔ 

จำนวนคละที่กำหนด  

๔. เปรียบเทียบ  เรียงลำดับเศษสวนและจำนวนคละ 

ที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  
 

- ความสัมพันธระหวางจำนวนคละและเศษเกิน 

- เศษสวนที่เทากัน เศษสวนอยางต่ำ  

และเศษสวนที่เทากับจำนวนนับ 
- การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสวนและจำนวนคละ         

 
๕. อานและเขียนทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนงแสดง

ปริมาณของสิ่งตาง ๆ  และแสดงสิ่งตาง ๆ  

ตามทศนิยมที่กำหนด  
๖. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไมเกิน  

๓ ตำแหนงจากสถานการณตาง ๆ   

ทศนิยม  
- การอานและการเขียนทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง            

ตามปริมาณที่กำหนด  

- หลัก คาประจำหลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก

ของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยม                

ในรูปกระจาย  

- ทศนิยมที่เทากัน 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 

 
๗. ประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ              

การหารจากสถานการณตาง ๆ อยางสมเหตุสมผล  

๘. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ       

แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณแสดงการลบ         

ของจำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  

๙. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ        

แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวน 

ที่มีผลคูณไมเกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ        
แสดงการหารที่ตวัตั้งไมเกิน ๖ หลัก ตัวหารไมเกิน           
๒ หลัก  

๑๐. หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคน 

ของจำนวนนับ และ ๐  
๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา ๒ ขั้นตอน 

ของจำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

๑๒. สรางโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับ  

และ ๐ พรอมท้ังหาคำตอบ  

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ 
ที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  
- การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ  

การหาร  
- การบวกและการลบ  

- การคูณและการหาร  

- การบวก ลบ คูณ หารระคน  

- การแกโจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา  

พรอมทั้งหาคำตอบ  
 
 

 
๑๓. หาผลบวก ผลลบของเศษสวนและจำนวนคละ 

การบวก การลบเศษสวน  
- การบวก การลบเศษสวนและจำนวนคละ 
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ช้ัน 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 

ที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  
๑๔. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวกและ         

โจทยปญหาการลบเศษสวนและจำนวนคละ 

ที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  

- การแกโจทยปญหาการบวกและโจทยปญหา 

การลบเศษสวนและจำนวนคละ  

 
๑๕. หาผลบวก ผลลบของทศนยิมไมเกิน ๓ ตำแหนง  

๑๖. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก  

การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง  

การบวก การลบทศนิยม  
- การบวก การลบทศนิยม  

- การแกโจทยปญหาการบวก การลบ ทศนิยม 

ไมเกิน ๒ ขั้นตอน 
ป.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. เขียนเศษสวนที่มีตัวสวนเปนตัวประกอบ 

ของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐  ในรูปทศนิยม  

ทศนิยม 
- ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม 

- คาประมาณของทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง                  

ที่เปนจำนวนเต็ม  ทศนิยม  ๑ ตำแหนง  

และ ๒ ตำแหนง การใชเครื่องหมาย  
 
 
๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาโดยใช

บัญญัติไตรยางศ  

จำนวนนับและ ๐  การบวก การลบ การคูณ        
และการหาร 
- การแกโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ 

 
 

๓. หาผลบวก ผลลบของเศษสวนและจำนวนคละ  

๔. หาผลคูณ ผลหารของเศษสวนและจำนวนคละ  

๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก                 

การลบ การคูณ การหารเศษสวน ๒ ขั้นตอน  

เศษสวน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษสวน  
- การเปรียบเทียบเศษสวนและจำนวนคละ    

- การบวก  การลบเศษสวนและจำนวนคละ  

- การคูณ  การหารของเศษสวนและจำนวนคละ 

- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวนและ 

จำนวนคละ 
- การแกโจทยปญหาเศษสวนและจำนวนคละ 

 
 

๖. หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเปนทศนิยมไมเกิน  

๓ ตำแหนง  
๗. หาผลหารที่ตัวตั้งเปนจำนวนนับหรือทศนิยมไม

เกิน ๓ ตำแหนง และตัวหารเปนจำนวนนับ 

ผลหารเปนทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง  

การคูณ การหารทศนิยม  
- การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ            

การหารทศนิยม  

- การคูณทศนิยม     

- การหารทศนิยม 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับทศนิยม  



14 
 

 
ช้ัน 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 

๘. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก   

การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน  

 
๙. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหารอยละไมเกิน  

๒ ขั้นตอน  

รอยละหรือเปอรเซ็นต 
-  การอานและการเขียนรอยละหรือเปอรเซ็นต 

- การแกโจทยปญหารอยละ 

ป.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสวนและจำนวนคละ 

จากสถานการณตาง ๆ  

เศษสวน  
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวนและ 

จำนวนคละโดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น. 

 
๒. เขียนอัตราสวนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ                     

๒ ปริมาณ จากขอความหรือสถานการณ  

โดยที่ปริมาณแตละปริมาณเปนจำนวนนับ  
๓. หาอัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่กำหนดให  

อัตราสวน 
- อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน และมาตราสวน 

 

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

๕. หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไมเกิน ๓ จำนวน  

๖. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาโดยใชความรู

เก่ียวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

จำนวนนับ และ ๐ 
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ  ตัวประกอบเฉพาะ 

และการแยกตัวประกอบ 

- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

 
๗. หาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หารระคนของ

เศษสวนและจำนวนคละ   

๘. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเศษสวนและ 

จำนวนคละ ๒ - ๓ ขั้นตอน  

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน 
- การบวก  การลบเศษสวนและจำนวนคละ 

โดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น. 

- การบวก ลบ คณู หารระคนของเศษสวนและ                

จำนวนคละ 

- การแกโจทยปญหาเศษสวนและจำนวนคละ 

 
๙. หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเปน

ทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง  

 
๑๐. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก  

การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน  

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร  
- ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม 

- การหารทศนิยม 

 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับทศนิยม  

(รวมการแลกเงนิตางประเทศ) 
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ช้ัน 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 

 
๑๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาอัตราสวน  

๑๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหารอยละ  

๒ - ๓ ขั้นตอน  

อัตราสวนและรอยละ 
- การแกโจทยปญหาอัตราสวนและมาตราสวน  

- การแกโจทยปญหารอยละ 

ม.1 1. เขาใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธของ
จำนวนตรรกยะ และใชสมบัติของจำนวนตรรกยะ
ในการแกปญหาคณิตศาสตรในชีวิตจริง 
2. เขาใจและใชสมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้
กำลังเปนจำนวนเต็มบวกในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 

จำนวนตรรกยะ 
-จำนวนเต็ม 
-สมบัติของจำนวนเต็ม 
-ทศนิยมและเศษสวน 
-จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ 
-เลขยกกำลังทีมีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็มบวก 
-การนำความรูเก่ียวกับจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ 
และเลขยกกำลังไปใชในการแกปญหา 

3. เขาใจและประยุกตใชอัตราสวน สัดสวน และ
รอยละ ในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาใน
ชีวิตจริง 

อัตราสวน 
-อัตราสวนของจำนวนหลายๆจำนวน 
-สัดสวน 
-การนำความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอย
ละไปใชในการแกปญหา 

ม.2 1. เขาใจและใชสมบัติของเลขยกกำลังที่มเลขชี้กำลัง
เปนจำนวนเต็มในการแกปญหาคณติศาสตรและปญหา
ในชีวิตจริง 
 

จำนวนตรรกยะ 

- เลขยกกำลังท่ีมีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็ม 

- การนำความรูเก่ียวกับเลขยกกำลังไปใชในการ
แกปญหา 

2. เขาใจจำนวนจริงและความสัมพันธของจำนวนจริง 
และใชสมบัติของจำนวนจริงในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 

 

จำนวนจริง 

- จำนวนอตรรกยะ 

- จำนวนจริง 
- รากที่สองและรากท่ีสามของจำนวนตรรกยะ 

- การนำคามรูเกี่ยวกับจำนวนจริงใช 
 

ม.3 - - 
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มาตรฐาน ค. ๑.๒  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 
 

  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู 
ป.๑ 

๑. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึน

หรือลดลงทลีะ ๑ และทีละ ๑๐ และระบุรูปที่หายไป

ในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สมาชิก

ในแตละชุดที่ซ้ำมี ๒ รูป  

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๑  

และทีละ ๑๐  
- แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ  

 
 
               

ป.๒ 
- 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ ๒  

ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐ 
- แบบรูปซ้ำ 

ป.๓  
๑. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึน

หรือลดลงทีละเทา ๆ กัน  

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเทา ๆ กัน 

ป.๔ 
- 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจากการคูณ การหาร 

     ดวยจำนวนเดียวกัน 
ป.๕ - - 

ป.๖  
๑. แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปญหาเก่ียวกับแบบรูป  

แบบรูป 
- การแกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

ม.1 - - 

ม.2 1.เขาใจหลักการดำเนินการของพหุนาม และใชพหุนาม
ในการแกปญหาคณิตศาสตร 

พหุนาม 

- พหุนาม 

- การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม 

- การหารพหุนามดวยเอกนามที่มีผลหารเปนพหุนาม 
2. เขาใจและใชการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองในการแกปญหา 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 

- แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช  
   - สมบัติการแจกแจง 

   - กำลังสองสมบูรณ 
   - ผลตางของกำลังสอง 
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  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู 
ม.3 1. เขาใจและใชการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี

ดีกรีสูงกวาสองในการแกปญหาคณติศาสตร 
พหุนาม 

- การแยกตัวประกอบของพนุนามดีกรีสูงกวาสอง 

 
2. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับฟงกชันกำลังสองในการ
แกปญหาคณิตศาสตร 

ฟงกชันกำลังสอง 

-กราฟของฟงกชันกำลังสอง 

-การนำความรูเกี่ยวกับฟงกชันกำลังสองไปใชในการ
แกปญหา 

 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค. ๑.๓  ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่กำหนดให 
  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู 
ป.๑ - - 

ป.2 - - 

ป.3 - - 

ป.4 - - 

ป.5 - - 

ป.6 - - 

ม.1 1.เขาใจและใชสมบัติของการเทากันและสมบัติของ

จำนวน เพ่ือวิเคราะหและแกปญหาโดยใชสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียว 

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
-สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
-การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
-การนำความรูเกี่ยวกับการแกสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวไปใชในชีวิตจริง 

 2. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับกราฟในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 
3. เขาใจและใชความรูเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงเสนใน
การแกปญหาในชีวิตจริง 

สมการเชิงเสนสองตัวแปร 

- กราฟของความสัมพันธเชิงเสน 

- สมการเชิงเสนสองตัวแปร 

- การนำความรูเก่ียวกับสมการเชิงเสน 

สองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธเชิงเสนไปใชใน

ชีวิตจริง 

ม.2 - - 

ม.3 1. เขาใจและใชสมบัติของการไมเทากันเพ่ือวิเคราะห

และแกปญหา โดยใชอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
-อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
-การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
-การนำความรูเกี่ยวกับการแกอสมการเชิงเสนตัวแปร
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  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู 
เดียวไปใชในการแกปญหา 

 2. ประยุกตใชสมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการ

แกปญหาคณิตศาสตร 

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
-สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
-การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
-การนำความรูเกี่ยวกับการแกสมการกำลังสองตัว
แปรเดียวไปใชในการ 

 3. ประยุกตใชระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรในการ

แกปญหาคณิตศาสตร 

ระบบสมการ 
-ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 
-การแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 
-การนำความรูเกี่ยวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสอง

ตัวแปรไปใชในการแกปญหา 

 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค. ๒.๑  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด และนำไปใช   
  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 

ป.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. วัดและเปรยีบเทียบความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร  

 

ความยาว 
- การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน  

- การวัดความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร 

- การเปรียบเทียบความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร 

- การแกโจทยปญหาการบวก การลบเก่ียวกับ              

ความยาวที่มีหนวยเปนเซนติเมตร เปนเมตร 

 
๒. วัดและเปรยีบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด  

น้ำหนัก 
- การวัดน้ำหนักโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน  

- การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด 

- การเปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด 

- การแกโจทยปญหาการบวก การลบเก่ียวกับน้ำหนัก 

ที่มีหนวยเปนกิโลกรัม เปนขีด 

ป.๒  
๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา 

ที่มีหนวยเดี่ยวและเปนหนวยเดยีวกัน  
 

เวลา 
- การบอกเวลาเปนนาิกาและนาที (ชวง ๕ นาที)    

- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที 

- การเปรียบเทียบระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที 

- การอานปฏิทิน   

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา  
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  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
 

๒. วัดและเปรียบเทียบความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร  

๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ

เก่ียวกับความยาวที่มีหนวยเปนเมตรและเซนติเมตร  

 

ความยาว 
- การวัดความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร 

- การคาดคะเนความยาวเปนเมตร 

- การเปรียบเทียบความยาวโดยใชความสัมพันธระหวาง

เมตรกับเซนติเมตร 

- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหนวยเปน

เมตรและเซนติเมตร 

 
๔. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัมและกรัม          

กิโลกรัมและขีด  

๕. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก การลบ

เก่ียวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัมและกรัม 

กิโลกรัมและขีด   

น้ำหนัก  
- การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 

- การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม 

- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใชความสัมพันธระหวาง 

กิโลกรัมกับกรัม  กิโลกรัมกับขีด 
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปน

กิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด    

 
๖. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปนลิตร  

 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุโดยใชหนวยที่ไมใช 

หนวยมาตรฐาน   
- การวัดปริมาตรและความจุเปนชอนชา ชอนโตะ            

ถวยตวง ลิตร 

- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเปนชอนชา 

ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรและความจุ            

ที่มีหนวยเปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร 

ป.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน   

 
 
 
 

เงิน 
- การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงิน           

แบบใชจุด  

- การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน  

- การอานและเขียนบันทึกรายรับรายจาย  

- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน 
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  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๓ 
 

 
๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา 

และระยะเวลา  

เวลา 
- การบอกเวลาเปนนาิกาและนาที 

- การเขียนบอกเวลาโดยใชมหัพภาค (.)  

หรือทวิภาค (:) และการอาน  
- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมงและนาที 

- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธ

ระหวางชั่วโมงกับนาที 

- การอานและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา 

- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 

๓. เลือกใชเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอก  

ความยาวของสิ่งตาง ๆ เปนเซนติเมตรและมิลลิเมตร  

เมตรและเซนติเมตร  

๔. คาดคะเนความยาวเปนเมตรและเปนเซนติเมตร  

๕. เปรียบเทียบความยาวระหวางเซนติเมตรกับมิลลิเมตร  

เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร  

จากสถานการณตาง ๆ  
๖. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับ 

ความยาว ที่มีหนวยเปนเซนติเมตรและมิลลิเมตร 
เมตรและเซนติเมตร  กิโลเมตรและเมตร  

ความยาว 
- การวัดความยาวเปนเซนติเมตรและมิลลิเมตร           

เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  

- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 

- การคาดคะเนความยาวเปนเมตรและเปนเซนติเมตร     

- การเปรียบเทียบความยาวโดยใชความสัมพันธ

ระหวางหนวยความยาว 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาว  

 
๗. เลือกใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนัก

เปนกิโลกรัมและขีด  กิโลกรัมและกรัม  

๘. คาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัมและเปนขีด  

๙. เปรียบเทียบน้ำหนักระหวางกิโลกรัมกับกรัม            

เมตริกตันกับกิโลกรัม จากสถานการณตาง ๆ  

๑๐. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนัก 

ที่มีหนวยเปนกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม  

น้ำหนัก 
- การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม 

- การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัมและเปนขีด 

- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใชความสัมพันธระหวาง

กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนัก 

 

 
๑๑. เลือกใชเครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัดและเปรียบเทยีบ

ปริมาตร ความจุเปนลิตรและมิลลิลิตร  

๑๒. คาดคะเนปริมาตรและความจุเปนลิตร  

๑๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตร

ปริมาตรและความจ ุ
- การวัดปริมาตรและความจเุปนลิตรและมิลลิลิตร 

- การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม  

- การคาดคะเนปริมาตรและความจุเปนลิตร 

- การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใชความสัมพันธ
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  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
และความจุที่มีหนวยเปนลิตรและมิลลิลิตร  ระหวางลิตรกับมิลลิลิตร ชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง

กับมิลลิลิตร 

- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปรมิาตรและความจุที่มี

หนวยเปนลิตรและมิลลลิติร 

ป.๔  
๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา  

 
 
 
 
 

เวลา 
- การบอกระยะเวลาเปนวินาที นาที ชั่วโมง  

วัน สัปดาห เดือน ป  
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธ

ระหวางหนวยเวลา 

- การอานตารางเวลา 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 

 
๒.  วัดและสรางมุม โดยใชโพรแทรกเตอร  

 

การวัดและสรางมุม 
- การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร 

- การสรางมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม  

 
๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับ                          

ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 

และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
 
 

ป.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับความยาว

ที่มีการเปลี่ยนหนวยและเขียนในรูปทศนิยม  

 

ความยาว   
- ความสัมพันธระหวางหนวยความยาว                  

เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร         

กิโลเมตรกับเมตร โดยใชความรูเรื่องทศนิยม  

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวโดยใชความรู 

เรื่องการเปลี่ยนหนวยและทศนิยม  

 
๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนัก

ที่มีการเปลี่ยนหนวยและเขียนในรูปทศนิยม  

 
 

น้ำหนัก   
- ความสัมพันธระหวางหนวยน้ำหนัก กิโลกรัมกับกรัม  

โดยใชความรูเรื่องทศนิยม  

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนัก โดยใชความรู        

เรื่องการเปลี่ยนหนวยและทศนิยม  
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๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตร

ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
  
 
 
 

ปริมาตรและความจุ   
- ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ 

ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความสัมพันธระหวาง มิลลิลติร ลิตร                   

ลูกบาศกเซนติเมตร และลูกบาศกเมตร 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของ                 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 

  
๔. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับ  

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน 
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน  
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรปูของรูปสี่เหลี่ยม 

- พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน 

และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 

ของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน  

ป.๖ 
 
 
 
 
 
 

ป.๖ 
 
 
 

 
๑. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตร

ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวย                     

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

ปริมาตรและความจ ุ
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวย      

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูปเรขาคณติ

สามมิติที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
๒. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับ                    

ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม  

๓. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับ                    

ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม  

 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรปูและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 

- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 

- ความยาวรอบรปูและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 

และพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรปูและพื้นที่ของวงกลม 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 

และพ้ืนที่ของวงกลม 
ม.1 - - 
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  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ม.2 1. ประยุกตใชความรูเรื่องพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอกในการแกปญหาคณติศาสตรและปญหาใน
ชีวิตจริง 

พื้นท่ีผิว 
- การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
- การนำความรูเก่ียวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใชในการแกปญหา 

2. ประยุกตใชความรูเรื่องปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการแกปญหาคณติศาสตรและปญหาใน
ชีวิตจริง 

ปริมาตร 
- การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 
- การนำความรูเก่ียวกับปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใชในการแกปญหา 

ม.3 1. ประยุกตใชความรูเรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในการแกปญหาคณติศาสตรและปญหาใน
ชีวิตจริง 

พื้นท่ีผิว 
- การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม 
-การนำความรูเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมไปใชในการแกปญหา 
 

 2. ประยุกตใชความรูเรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหา
ในชีวิตจริง 

ปริมาตร 
- การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม 
-การนำความรูเกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมไปใชในการแกปญหา 
 

 
มาตรฐาน ค. ๒.๒  เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 
  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู 

ป.๑  
๑. จำแนกรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลีย่ม  วงกลม วงรี                 

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย  

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก กรวย 

- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสีเ่หลี่ยม วงกลม และวงรี  

ป.๒  
๑. จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม  

 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี  

และการเขียนรูปเรขาคณติสองมิติโดยใชแบบของรูป 
ป.๓  

๑. ระบุรูปเรขาคณิตสองมติิที่มีแกนสมมาตรและ

จำนวนแกนสมมาตร  

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- รูปที่มีแกนสมมาตร 
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  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู 
ป.๔  

๑. จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม สวนประกอบ 

ของมุมและเขียนสัญลักษณแสดงมุม  
 
 
 
 

 

๒. สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของดาน 

รูปเรขาคณิต 
- ระนาบ จุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรงและ

สัญลักษณแสดงเสนตรง รังสี สวนของเสนตรง 

- มุม  

o สวนประกอบของมุม 

o การเรียกชื่อมุม    

o สัญลักษณแสดงมุม 

o ชนิดของมุม   

- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

- การสรางรปูสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

 
 
 
 

ป.๕ 

 
๑. สรางเสนตรงหรือสวนของเสนตรงใหขนานกับเสนตรง

หรือสวนของเสนตรงที่กำหนดให 

รูปเรขาคณิต 
- เสนตั้งฉากและสัญลักษณแสดงการตั้งฉาก 

- เสนขนานและสัญลักษณแสดงการขนาน 

- การสรางเสนขนาน 

- มุมแยง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยูบนขางเดียวกัน

ของเสนตัดขวาง (Transversal) 

 
๒. จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  

๓. สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ เมื่อกำหนดความยาว

ของดานและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาว

ของเสนทแยงมุม  

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  

- การสรางรปูสี่เหลี่ยม 

 

 
๔. บอกลักษณะของปริซึม 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะและสวนตาง ๆ ของปริซึม 

ป.๖  
๑. จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป  

๒. สรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของดาน

และขนาดของมุม  

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 

- การสรางรปูสามเหลีย่ม 

- สวนตาง ๆ ของวงกลม  

- การสรางวงกลม 

 
๓. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ   

๔. ระบุรูปเรขาคณิตสามมติทิี่ประกอบจากรูปคลี่ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 

- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซมึ พีระมิด 
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  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู 
และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

 
ม.1 1. ใชความรูทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียน

และสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณติพลวัตอ่ืนๆ เพื่อ
สรางรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรูเก่ียวกับการสราง
นี้ไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง 

การสรางทางเรขาคณิต 
- การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
- การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใชการสรางพ้ืนฐาน
ทางเรขาคณิต 
- การนำความรูเก่ียวกับการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต
ไปใชในชีวิตจริง 

2. เขาใจและใชความรูทางเรขาคณติในการวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณติสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

มิติสัมพันธของรูปเรขาคณิต 
- หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพที่ไดจากการมองดานหนา ดานขาง ดานบนของ
รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก 

ม.2 1. ใชความรูทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียน
และสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือ
สรางรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรูเก่ียวกับการสราง
นี้ไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง 

การสรางทางเรขาคณิต 

- การนำความรูเก่ียวกับการสรางทางเรขาคณติไปใชใน
ชีวิตจริง 

 2. นำความรูเก่ียวกับสมบัติของเสนขนานและรูป
สามเหลี่ยมไปใชในการแกปญหาคณิตศาสตร 

เสนขนาน 

สมบัติเกี่ยวกับเสนขนานและรูปสามเหลี่ยม 
 3. เขาใจและใชความรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตใน

การแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 
การแปลงทางเราขาคณิต 

- การเลื่อนขนาน 

- การสะทอน 

- การหมุน  
- การนำความรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณติไปใชในการ
แกปญหา 

4. เขาใจและใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เทากันทุก
ประการในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิต
จริง 

ความเทากันทุกประการ 

- ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

- การนำความรูเก่ียวกับความเทากันทุกประการไปใชใน
การแกปญหา 

5. เขาใจและใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการ
แกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิติจริง 

ทฤษฎีบทพีทากอรัส 

- ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 

- การนำความรูเก่ียวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบท
กลับไปใชในชีวิตจริง 
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  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู 
ม.3 1. เขาใจและใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คลายกันใน

การแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 
ความคลาย 

-รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน 

-การนำความรูเกี่ยวกับความคลายไปใชในการ
แกปญหา 

 2. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติใน
การแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 

อัตราสวนตรีโกณมิติ 
-อัตราสวนตรีโกณมิติ 
-การนำคาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 

องศา และ 60 องศา ไปใชในการแกปญหา 
 3. เขาใจและใชทฤษฎีเก่ียวกับวงกลมในการแกปญหา

คณิตศาสตร 
วงกลม 

-วงกลม คอรด และเสนสัมผัส 

-ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
 

สาระที่ ๓ สถิติและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค. ๓.๑  เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

   ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๑  

๑. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ 

ของโจทยปญหา เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนวย  

การนำเสนอขอมูล 
- การอานแผนภูมิรูปภาพ  

ป.๒  
๑. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ 

ของโจทยปญหาเมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หนวย  
๕ หนวย หรือ ๑๐ หนวย  

การนำเสนอขอมูล 
- การอานแผนภูมิรูปภาพ 

ป.๓ 
 
 
 

ป.๓ 

 
๑. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใชขอมลูจากแผนภูมิรูปภาพ

ในการหาคำตอบของโจทยปญหา  

๒. เขียนตารางทางเดียวจากขอมูลที่เปนจำนวนนับ 

และใชขอมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบ

ของโจทยปญหา  

การเก็บรวบรวมขอมูลและการนำเสนอขอมูล 
- การเก็บรวบรวมขอมูลและจำแนกขอมูล   

- การอานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 

 
- การอานและการเขียนตารางทางเดียว  

(One-Way Table)                

ป.๔  
๑. ใชขอมูลจากแผนภูมิแทง ตารางสองทาง                      

ในการหาคำตอบของโจทยปญหา  

การนำเสนอขอมูล 
- การอานและการเขียนแผนภูมิแทง  

(ไมรวมการยนระยะ) 

- การอานตารางสองทาง  (Two-Way Table) 
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   ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ป.๕  

๑. ใชขอมลูจากกราฟเสนในการหาคำตอบของโจทยปญหา  

๒. เขียนแผนภูมิแทงจากขอมูลที่เปนจำนวนนับ  

การนำเสนอขอมูล 
- การอานและการเขียนแผนภูมิแทง 

- การอานกราฟเสน 

ป.๖  
๑. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบ 

ของโจทยปญหา   

การนำเสนอขอมูล 
- การอานแผนภูมิรูปวงกลม 

ม.1 1. เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนำเสนอขอมูล
และแปลความหมายขอมูล รวมทั้งนำสถิติไปใชในชีวิต
จริงโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

สถิติ 
-  การต้ังคำถามทางสถิต ิ
-  การเก็บรวบรวมขอมูล 
-  การนำเสนอขอมูล 
  แผนภูมิรูปภาพ 
  แผนภูมิแทง 
  กราฟเสน 
แผนภูมิรูปวงกลม 
- การแปลความหมายขอมูล 
- การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง 

ม.2 ๑. เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนำเสนอขอมูล
และวิเคราะหขอมูลขากแผนภาพจุด แผนภาพตน - ใบ 
ฮิสโทแกรม และคากลางของขอมูล และแปล
ความหมายผลลัพธ รวมทั้งนำสถิติไปใชในชีวิตจริงโดย
ใชเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

สถิติ 
- การนำเสนอและวิเคราะหขอมูล 

  - แผนภาพจุด 

  - แผนภาพตน - ใบ 

  - ฮิสโทแกรม 

  - คากลางของขอมูล 

- การแปลความหมายผลลัพธ 
- การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง 

ม.3 ๑. เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนำเสนอและ
วิเคราะหขอมูลจากแผนภาพกลองและแปล
ความหมายผลลัพธรวมทั้งนำสถิติไปใชในชีวิตจริงโดย
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติ 
- ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล แผนภาพกลอง 

-การแปลความหมายผลลัพธ 
-การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง 
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สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.2 เขาใจหลักการนับเบ้ืองตน ความนาจะเปน และนำไปใช 

 
  ช้ัน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรู 
ป.๑ - - 

ป.2 - - 

ป.3 - - 

ป.4 - - 

ป.5 - - 

ป.6 - - 

ม.1 - - 

ม.2 - - 

ม.3 ๑. เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุมและนำผลท่ีไดไปหา 

ความนาจะเปนของเหตุการณ 

ความนาจะเปน 

-เหตุการณจากการทดลองสุม 

-ความนาจะเปน 

-การนำความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนไปใชในชีวิต
จริง 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 

 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน

ช่ัวโมง 

หนวยการเรียน ช้ันปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 

ค 11101 คณติศาสตรพ้ืนฐาน 1 200 5.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ค 12101 คณติศาสตรพ้ืนฐาน 2 200 5.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ค 13101 คณติศาสตรพ้ืนฐาน 3 200 5.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ค 14101 คณติศาสตรพ้ืนฐาน 4 160 4.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ค 15101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5 160 4.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ค 16101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 6 160 4.0 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

ภาคเรียนท่ี 1 
 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ช่ัวโมง 

หนวยการเรียน ช้ันปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ค 21101 คณติศาสตรพ้ืนฐาน 1 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ค 22101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ค 23101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ค 21201 เสริมทักษะคณิตศาสตร 1 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ค 22201 เสริมทักษะคณิตศาสตร 3 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ค 23201 เสริมทักษะคณิตศาสตร 5 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 

ภาคเรียนท่ี 2 
 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ช่ัวโมง 

หนวยการเรียน ช้ันปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ค 21102 คณติศาสตรพ้ืนฐาน 2 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ค 22102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ค 23102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 6 60 1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ค 21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 2 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ค 22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 4 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ค 23202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 6 40 1.0 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด  

และสาระการเรียนรูแกนกลางและสาระการเรียนรูทองถิ่น 
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รายวชิาพืนฐาน 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู............คณิตศาสตร............รายวิชา.........คณิตศาสตร 1...........ชัน้ประถมศึกษาปที่ …….1…… 

 
สาระ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.๑  เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการและ
นำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. บอกจำนวนของสิ่ง
ตาง ๆ แสดงสิ่งตาง ๆ
ตามจำนวนที่กำหนด 
อานและเขียนตัวเลข
ฮินด-ู 
อารบิก ตัวเลขไทย
แสดงจำนวนนับไมเกิน 
๑๐๐ และ ๐ 

จำนวนของสิ่งตาง ๆ 
แสดงสิ่งตาง ๆตาม
จำนวนที่กำหนด อาน
และเขียน 
ตัวเลขฮนิดูอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดง
จำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ 
และ ๐ 

บอกจำนวนของสิ่งตาง 
ๆ แสดงสิ่งตาง ๆตาม
จำนวนที่กำหนด อาน
และเขียน 
ตัวเลขฮนิดูอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดง
จำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ 
และ ๐ 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 
 

- การอานและการเขียน
ตัวเลขฮนิดูอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดงจำนวน 
- การนับทีละ ๑ และที
ละ ๑๐ 
- การแสดงจำนวนนับ
ไมเกิน ๒๐ ในรูป
ความสัมพันธของ
จำนวนแบบสวนยอย -
สวนรวม (part - 
whole relationship) 
- การบอกอันดับที่ 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 

๒. เปรียบเทียบ
จำนวนนับไมเกิน 
๑๐๐และ ๐ โดยใช
เครื่องหมาย = ≠ > < 

จำนวนนับไมเกิน ๑๐๐
และ ๐ โดยใช
เครื่องหมาย = ≠ > < 

เปรียบเทียบจำนวนนับ
ไมเกิน ๑๐๐และ ๐ โดย
ใชเครื่องหมาย = ≠ > < 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

- การเปรียบเทียบ
จำนวนและการใช
เครื่องหมาย = ≠ > < 
 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

- การแกปญหา 
๓. เรียงลำดับจำนวน
นับไมเกิน ๑๐๐และ ๐ 
ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จำนวน 
 

ลำดับจำนวนนับไมเกิน 
๑๐๐และ ๐ ตั้งแต ๓ 
ถึง ๕ จำนวน 

เรียงลำดับจำนวนนับ
ไมเกิน ๑๐๐และ ๐ 
ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จำนวน 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

- หลัก คูของเลขโดดใน
แตละหลักและการ
เขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย 
- การเรียงลำดับ
จำนวน 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

๔. หาคูของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
บวกและประโยค
สัญลักษณแสดงการ
ลบ ของจำนวนนับไม
เกิน ๑๐๐ และ ๐ 

คูของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณ
แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ
แสดงการลบ ของ
จำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ 
และ ๐ 

หาคูของตัวไมทราบคา
ในประโยคสัญลักษณ
แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ
แสดงการลบ ของ
จำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ 
และ ๐ 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

-  ความหมายของการ
บวก ความหมายของ
การลบ การหาผลบวก 
การหาผลลบ และ
ความสัมพันธของการ
บวกและการลบ 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

๕. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา การ
บวกและโจทยปญหา
การลบของจำนวนนับ
ไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ 

วิธีหาคำตอบของโจทย
ปญหา การบวกและ
โจทยปญหาการลบ
ของจำนวนนับไมเกิน 
๑๐๐ และ ๐ 

แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา การบวก
และโจทยปญหาการ
ลบของจำนวนนับไม
เกิน ๑๐๐ และ ๐ 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

- การแกโจทยปญหา
การบวก โจทยปญหา 
การลบ และการสราง
โจทยปญหาพรอมทั้ง
หาคำตอบ 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค ๒.๑  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดและนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. วัดและเปรียบเทียบ
ความยาวเปน
เซนติเมตร เปนเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูวิธีการวัดและ
เปรียบเทียบความยาว
เปนเซนติเมตร เปน
เมตร 

สามารถวัดและ
เปรียบเทียบความยาว
เปนเซนติเมตร เปน
เมตร 

-ซื่อสัตย 
-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

ความยาว 
-การวัดความยาวโดย
ใชหนวยที่ไมใชหนวย
มาตรฐาน 
-การวัดความยาวเปน
เซนติเมตร เปนเมตร 
-การเปรียบเทียบความ
ยาวเปนเซนติเมตร 
เปนเมตร 
-การแกโจทยปญหา
การบวก การลบ
เก่ียวกับความยาวที่มี
หนวยเปนเซนติเมตร 
เปนเมตร 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 

๒. วัดและเปรียบเทียบ
น้ำหนัก เปนกิโลกรัม 
เปนขีด 
 

รูวิธีการวัดและ
เปรียบเทียบน้ำหนัก 
เปนกิโลกรัม เปนขีด 

สามารถวัดและ
เปรียบเทียบน้ำหนัก 
เปนกิโลกรัม เปนขีด 

-ซื่อสัตย 
-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

น้ำหนัก 
-การวัดน้ำหนักโดยใช
หนวยท่ีไมใชหนวย
มาตรฐาน  
-การวัดน้ำหนักเปน

-การวัดน้ำหนักของ
ทองถิ่น (ตาง
,เกวียน) 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

กิโลกรัม เปนขีด 
-การเปรียบเทียบ
น้ำหนักเปนกิโลกรัม 
เปนขีด 
-การแกโจทยปญหา
การบวก การลบ
เก่ียวกับ น้ำหนักที่มี
หนวยเปนกิโลกรัม 
เปนขีด  

 
 
 

 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานค ๒.๒ เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช  
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑.จำแนกรูป
สามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม วงกลม วงร ี
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอก 
และกรวย 

จำแนกรูปสามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
วงร ีทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และ
กรวย 

๑. จำแนกทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย 
๒. จำแนกรูป
สามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
และวงร ี
๓. บอกลักษณะรูป

-ซื่อสัตย 
-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- แบบรูปซ้ำของจำนวน 
รูปเรขาคณิตและ 
รูปอ่ืน ๆ 
- ลักษณะของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอก 
กรวย 
- ลักษณะของรูป

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
- การคิดสรางสรรค 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

สามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม วงกลม และ
วงร ี
๔. เขียนรูปสามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
และวงรี โดยใชแบบ
ของรูป 
๕. บอกรูปที่หายไปใน
แบบรูปซ้ำของรูป
เรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ 
๖. สรางแบบรูปของรูป
เรขาคณิต 

สามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
และวงร ี

 
สาระที่ ๓ สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน  ค ๓.๑  เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑.ใชขอมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหา
คำตอบของโจทย
ปญหา เม่ือกำหนดรูป 
๑ รูปแทน ๑ หนวย 

-รูการใชขอมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการ
หาคำตอบของโจทย
ปญหา เม่ือกำหนดรูป 
๑ รูปแทน ๑ หนวย 

-สามารถหาคำตอบ
ของโจทยปญหาโดยใช
ขอมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพ เม่ือกำหนดรูป 
๑ รูปแทน ๑ หนวย 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

- การอานแผนภูมิ
รูปภาพ 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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- การแกปญหา 
- การสรางสรรค 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู............คณิตศาสตร............รายวิชา.........คณิตศาสตร 2...........ชัน้ประถมศึกษาปที่ …….2…… 

 
สาระ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ  

  และนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู  
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. บอกจำนวนของสิ่ง
ตาง ๆ แสดงสิ่งตาง ๆ
ตามจำนวนที่กำหนด 
อานและเขียน 
ตัวเลขฮนิดูอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดง
จำนวนนับไมเกิน ๑0
๐๐ และ ๐ 

จำนวนของสิ่งตาง ๆ 
แสดงสิ่งตาง ๆตาม
จำนวนที่กำหนด อาน
และเขียน 
ตัวเลขฮนิดูอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดง
จำนวนนับไมเกิน ๑๐จ
๐ และ ๐ 

บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ 
แสดงสิ่งตาง ๆตาม
จำนวนที่กำหนด อาน
และเขียน 
ตัวเลขฮนิดูอารบิก 
ตัวเลขไทยแสดงจำนวน
นับไมเกิน ๑๐๐0 และ 
๐ 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 
 

จำนวนนับไมเกิน 
1000 และ 0 
-การนับทีละ 2 ทีละ 
5 ทีละ 10 และทีละ 
100 
-การอานและการ
เขียนตัวเลขฮนิดูอา
รบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวน 
-จำนวนคู จำนวนคี ่

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 

๒. เปรียบเทียบ
จำนวนนับไมเกิน 
๑๐๐0และ ๐ โดยใช
เครื่องหมาย = ≠ > < 

จำนวนนับไมเกิน  
๑0๐๐และ ๐ โดยใช
เครื่องหมาย = ≠ > < 

เปรียบเทียบจำนวนนับ
ไมเกิน ๑๐๐0 และ ๐ 
โดยใชเครื่องหมาย = ≠ 
> < 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

- การเปรียบเทียบ
จำนวนและการใช
เครื่องหมาย = ≠ > 
< 

 

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู  
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๓. เรียงลำดับจำนวน
นับไมเกิน ๑๐0๐และ 
๐ ตั้งแต ๓ ถึง ๕ 
จำนวนจาก
สถานการณตางๆ 

 

ลำดับจำนวนนับไมเกิน 
๑๐๐0 และ ๐ ตั้งแต 
๓ ถึง ๕ จำนวนจาก
สถานการณตางๆ 

เรียงลำดับจำนวนนับไม
เกิน ๑๐๐และ ๐ ตั้งแต 
๓ ถึง ๕ จำนวน 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

- หลัก คูของเลขโดด
ในแตละหลักและการ
เขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย 
- การเรียงลำดับ
จำนวน 

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 

๔. หาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
บวกและประโยค
สัญลักษณแสดงการ
ลบ ของจำนวนนับไม
เกิน ๑๐๐0 และ ๐ 

บอกคาของตัวไมทราบ
คาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
บวกและประโยค
สัญลักษณแสดงการลบ 
ของจำนวนนับไมเกิน 
๑๐0๐ และ ๐ 

เขียนคาของตัวไมทราบ
คาในประโยคสัญลักษณ
แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณแสดง
การลบ ของจำนวนนับ
ไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

-  ความหมายของ
การบวก ความหมาย
ของการลบ การหา
ผลบวก การหาผลลบ 
และความสัมพันธ
ของการบวกและการ
ลบ 

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การแกปญหา 

5. หาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
คูณของจำนวน1 
หลักกับจำนวนไมเกิน 
2 หลัก 

บอกคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
คูณของจำนวน1 
หลักกับจำนวนไมเกิน 
2 หลัก 

เขียนคาของตัวไมทราบ
คาในประโยคสัญลักษณ
แสดงการคูณของ
จำนวน1 หลักกับ
จำนวนไมเกิน 2 หลัก 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 
 
 
 

-  ความหมายของ
การคณู การหาผล
คูณ และ
ความสัมพันธของการ
คูณ 

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การแกปญหา 

6. หาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
หารที่ตัวตั้งไมเกิน 2 

บอกคาของตัวไมทราบ
คาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
หารที่ตัวตั้งไมเกิน 2 

เขียนคาของตัวไมทราบ
คาในประโยคสัญลักษณ
แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม
เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

-  ความหมายของ
การหาร การหา
ผลหาร และ
ความสัมพันธของการ

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
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ตัวชี้วัด ความรู  
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

หลัก ตัวหาร 1 หลัก 
โดยที่ผลหารมี 1 หลัก
ทั้งหารลงตัวและหาร
ไมลงตัว 

หลัก ตัวหาร 1 หลัก 
โดยที่ผลหารมี 1 หลัก
ทั้งหารลงตัวและหาร
ไมลงตัว 

หลัก โดยที่ผลหารมี 1 
หลักทั้งหารลงตัวและ
หารไมลงตัว 
 

หาร - การเชื่อมโยง 

7. หาผลลัพธการบวก 
ลบ คูณ หารระคนของ
จำนวนนับ ไมเกิน 
1000 และ 0 

บอกผลลัพธการบวก 
ลบ คูณ หารระคนของ
จำนวนนับ ไมเกิน 
1000 และ 0 

เขียนผลลัพธการบวก 
ลบ คูณ หารระคนของ
จำนวนนับ ไมเกิน 
1000 และ 0 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

-การบวก ลบ คูณ 
หารระคน 

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การแกปญหา 

8. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา 2 
ขั้นตอนของจำนวนนับ
ไมเกิน 1000  และ 
0 

บอกวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา 2 
ขั้นตอนของจำนวนนับ
ไมเกิน 1000  และ 0 

เขียนแสดงวิธีหาคำตอง
ของโจทยปญหา 2 
ขั้นตอนของจำนวนนับไม
เกิน 1000  และ 0 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

-การแกโจทยปญหา
และการสรางโจทย
ปญหา พรอมทั้งหา
คำตอบ 

- การสรางโจทย
ปญหาและแสดงวิธี
หาคำตอบของ
โจทยปญหาจาก
ผลผลิตของทองถ่ิน     
อำเภอพาน 

การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การแกปญหา 
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สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค๒.๑  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงที่ตองการวัดและนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู  
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับเวลาที่มีหนวย
เดี่ยวและเปนหนวย
เดียวกัน 

บอกวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาเก่ียวกับ
เวลาที่มีหนวยเดี่ยว
และเปนหนวยเดียวกัน 

เขียนแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหาเก่ียวกับ
เวลาที่มีหนวยเดี่ยวและ
เปนหนวยเดียวกัน 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  มุงมั่นในการทำงาน 

เวลา 
-การบอกเวลาเปน
นาิกาและนาที(ชวง 
5 นาที) 
-การบอกระยะเวลา
เปนชั่วโมง เปนนาท ี
-การเปรียบเทียบ
ระยะเวลาเปนชั่วโมง
เปนนาที 
-การอานปฏิทิน 
-การแกโจทยปญหา

เก่ียวกับเวลา 

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การแกปญหา 
 
 
 

 

2. วัดและเปรียบเทียบ
ความยาวเปน
เซนติเมตร เปนเมตร 
 
 
 
 
 

บอกวิธีการวัดและ
เปรียบเทียบความยาว
เปนเซนติเมตร เปน

เมตร 

สามารถวัดและ
เปรียบเทียบความยาว

เปนเซนติเมตร เปนเมตร 

-ซื่อสัตย 
-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

ความยาว 
-การวัดความยาวเปน
เซนติเมตร เปนเมตร 
-การคาดคะเนความ
ยาวเปนเมตร 
-การเปรียบเทียบ
ความยาวโดยใช
ความสัมพันธระหวาง

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู  
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

 เซนติเมตรกับเมตร 
3. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหาการ
บวก การลบเก่ียวกับ
ความยาวที่มีหนวย
เปนเมตรและ
เซนติเมตร 

บอกวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาการบวก 
การลบเก่ียวกับความ
ยาวที่มีหนวยเปนเมตร

และเซนติเมตร 

เขียนแสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหาการบวก 

การลบเก่ียวกับความ
ยาวที่มีหนวยเปนเมตร

และเซนติเมตร 

-ซื่อสัตย 
-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวที่มี
หนวยเปนเซนติเมตร 
และเมตร 

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การแกปญหา 

4. วัดและเปรียบเทียบ
น้ำหนัก เปนกิโลกรัม 
กรัมและเปนขีด 
 

รูวิธีการวัดและ
เปรียบเทียบน้ำหนัก 
เปนกิโลกรัม เปนขีด 

สามารถวัดและ
เปรียบเทียบน้ำหนัก 
เปนกิโลกรัม เปนขีด 

-ซื่อสัตย 
-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

น้ำหนัก 
-การวัดน้ำหนักโดยใช
หนวยท่ีไมใชหนวย
มาตรฐาน  
-การวัดน้ำหนักเปน
กิโลกรัม เปนขีด 
-การเปรียบเทียบ
น้ำหนักเปนกิโลกรัม 
เปนขีด 

- การใชมาตราชั่ง 
ตวง วัด แบบ
ดั้งเดิมลานนา   

การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
 

5. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหาการ 
บวก ลบเก่ียวกับ
น้ำหนักที่มีหนวยเปน
กิโลกรัมและกรัม ขีด 

รูวิธีการวัดและ
เปรียบเทียบน้ำหนัก 
เปนกิโลกรัม เปนขีด 

สามารถวัดและ
เปรียบเทียบน้ำหนัก 
เปนกิโลกรัม เปนขีด 

-ซื่อสัตย 
-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

-การแกโจทยปญหา
การบวก การลบ
เก่ียวกับ น้ำหนักที่มี
หนวยเปนกิโลกรัม 
เปนขีด  
 

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การแกปญหา 

6. วัดและเปรียบเทียบ บอกการวัดและ วัดและเปรียบเทียบ -ซื่อสัตย ปริมาตรและความจุ - การสื่อสารและการสื่อ
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ตัวชี้วัด ความรู  
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

ปริมาตรและความจุ
เปนลิตร 

เปรียบเทียบปริมาตร
และความจุเปนลิตร 

ปริมาตรและความจุเปน
ลิตร 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

-การวัดปริมาตรและ
ความจุโดยใชหนวยท่ี
ไมใชหนวยมาตรฐาน 
-การวัดปริมาตรและ
ความจุเปนชอนชา 
ชอนโตะ ถวยตวง 
ลิตร 
-การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุ
เปนชอนชา ชอนโตะ 
ถวยตวง ลิตร 
-การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรและ
ความจุ ที่มีหนวยเปน
ชอนชา ชอนโตะ ถวย
ตวง ลิตร 

ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค 2.2  เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต  ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต  และนำไปใช 

 
ตัวชี้วัด ความรู  

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค(A) 
สาระการเรียนรู

แกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. จำแนกและบอก
ลักษณะของรูปหลาย
เหลี่ยมและวงกลม 

จำแนกและบอก
ลักษณะของรูปหลาย
เหลี่ยมและวงกลม 

จำแนกและบอกลักษณะ
ของรูปหลายเหลี่ยมและ
วงกลม 

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
-ลักษณะของรูป
หลายเหลี่ยม วงกลม 
และวงรี และการ
เขียนรูปเรขาคณิต
สองมิติโดยใชแบบ
ของรูป 
 

- การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 

 
สาระที่ ๓ สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน  ค ๓.๑  เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 

ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. ใชขอมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการ
หาคำตอบของโจทย

อานขอมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหา
คำตอบของโจทยปญหา 

เขียนขอมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคำตอบ
ของโจทยปญหา เมื่อ

-มีวินัย 
-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

การนำเสนอขอมูล 
-การอานแผนภูมิ
รูปภาพ 

- การใชขอมูล
แผนภูมิรูปภาพจาก
ทองถิ่น เชน 

การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
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ปญหา เม่ือกำหนดรูป 
๑ รูปแทน 2 หนวย 
5 หนวย หรือ 10 
หนวย 

เมื่อกำหนดรูป ๑ รูป
แทน 2 หนวย 5 หนวย 
หรือ 10 หนวย 

กำหนดรูป ๑ รูปแทน 2 
หนวย 5 หนวย หรือ 
10 หนวย 

การซื้อขาย ปลานิล 
ลำไย ผลผลิต และ
สถานที่ทองเที่ยว 
ของอำเภอพาน 

- การใหเหตุผล 
- การแกปญหา 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู............คณิตศาสตร............รายวิชา.........คณิตศาสตร 3...........ชัน้ประถมศึกษาปที่ …….3…… 

 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ        
                      และนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1.  อานและเขียน 
ตัวเลขฮนิดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือ แสดง
จำนวนนับไมเกิน 
100,000 และ 0 
2. เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนนับ
ไมเกิน 100,000 
จากสถานการณตางๆ 
 

- ความหมาย  การอาน  
และการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือ 
-หลัก คาของเลขโดดใน
แตละหลัก และการ
เขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวน 
 

- อาน และเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดง
จำนวน 
- บอกหลัก  หาคาของ
เลขโดดในแตละหลัก 
และเขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย 
- สามารถเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับจำนวน 
 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

จำนวนนับไมเกิน 
100,000 และ 0 
 การอาน การเขียน

ตัวเลขฮนิดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวน  

 หลัก คาของเลข
โดดในแตละหลัก
และการเขียน
ตัวเลขแสดง
จำนวนในรูป
กระจาย 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

 การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวน 

 
 

3. บอก อาน และ
เขียนเศษสวนแสดง
ปริมาณสิ่งตางๆ และ
แสดงสิ่งตางๆตาม
เศษสวนที่กำหนด 
4. เปรียบเทียบ
เศษสวนที่ตัวเศษ
เทากันโดยท่ีตัวเศษ
นอยกวาหรือเทากับตัว
สวน 
 

- วิธีการอานและการ
เขียนเศษสวนที่ตัวเศษ
นอยกวาหรือเทากับ   
ตัวสวน 
- การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับเศษสวนที่ตัว
สวนเทากัน 
- การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับเศษสวนที่ตัว
เศษเทากัน 
- การบวกและการลบ
เศษสวนที่มีตัวสวน
เทากัน 
- โจทยปญหาการบวก
และโจทยปญหาการลบ
เศษสวนที่มีตัวสวน
เทากัน 

- อานและเขียนเศษสวน
ที่ตัวเศษนอยกวาหรือ
เทากับตัวสวน 
- เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับเศษสวนที่ตัว
สวนเทากัน 
- เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับเศษสวนที่ตัว
เศษเทากัน 
- บวกและการลบ
เศษสวนที่มีตัวสวน
เทากัน 
- วิเคราะหและแสดงวิธี
ทำโจทยปญหาการบวก
และโจทยปญหาการลบ
เศษสวนที่มีตัวสวน
เทากัน 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

เศษสวน 
- เศษสวนที่ตัวเศษ
นอยกวาหรือเทากับ
ตัวสวน 
- การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
เศษสวน 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
 

5. หาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค

-  การหาผลบวก 
- การหาผลลบ 

- หาผลบวก 
- หาผลลบ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 

การบวก การลบ 
การคูณ การหาร

- การสรางโจทย
ปญหาและแสดงวิธี

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
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ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

สัญลักษณแสดงการ
บวกและประโยค
สัญลักษณแสดงการ
ลบของจำนวนนับไม
เกิน 100,000 และ 
0 
6. หาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
คูนของจำนวน 1 หลัก
กับจำนวนไมเกิน 4 
หลัก และจำนวน 2 
หลัก กับจำนวน 2 
หลัก 
7. หาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณ แสดงการ
หารที่ตัวตั้งไมเกิน 4 
หลัก ตัวหาร 1 หลัก 
8. หาผลลัพธการบวก 
ลบ คูณ หารระคน 
ของจำนวนนับไมเกิน 
100,000 และ 0  
9. แสดงวิธีหาคำตอบ

-  การหาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
บวกและประโยค
สัญลักษณแสดงการลบ 
-โจทยปญหาการบวก 
โจทยปญหาการลบ 
และการสรางโจทย
ปญหา   
- ก ารคู ณ จำน วน  1 
หลักกับจำนวนไมเกิน4
หลัก 
- การคูณจำนวน 2 หลัก
กับจำนวน 2 หลัก 
- การพัฒนาความรูสึก
เชิงจำนวนเก่ียวกับการ
คูณ 
- การหาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการคูณ 
- โจทยปญหาการคณู
และการสรางโจทย 
- การหารท่ีตัวตั้งไมเกิน
4หลัก ตัวหาร1หลัก

- หาคาของตัวไมทราบ
คาในประโยคสัญลักษณ
แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณแสดง
การลบ 
- วิเคราะหและแสดงวิธี
ทำโจทยปญหาการบวก 
โจทยปญหาการลบ และ
การสรางโจทยปญหา   
- คูณจำนวน 1 หลักกับ
จำนวนไมเกิน4หลัก 
- คูณจำนวน 2 หลักกับ
จำนวน 2 หลัก 
- พัฒนาความรูสึกเชิง
จำนวนเก่ียวกับการคูณ 
- หาคาของตัวไมทราบ
คาในประโยคสัญลักษณ
แสดงการคูณ 
- วิเคราะหและแสดงวิธี
ทำโจทยปญหาการคูณ
และการสรางโจทย 
- หารที่ตัวตั้งไมเกิน4
หลัก ตัวหาร1หลักโดย
การหารยาว 

มุงมั่นในการทำงาน 
 

จำนวนนับไมเกิน 
100,000 และ 0 
- การบวกและการ
ลบ 
- การคูณ การหาร
ยาวและการหารสั้น 
- การบวก ลบ คูณ     
หารระคน 
- การแกโจทยปญหา
และการสรางโจทย
ปญหา พรอมทั้งหา
คำตอบ 

หาคำตอบของ
โจทยปญหาจาก
ผลผลิตของทองถ่ิน     
อำเภอพาน 
 

คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

ของโจทยปญหา 2 
ขั้นตอน ของจำนวน
นับไมเกิน 100,000 
และ 0 
 

โดยการหารยาว 
- การหารท่ีตัวตั้งไมเกิน
4หลัก ตัวหาร1หลัก
โดยการหารสั้น 
- การหาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
หาร 
- โจทยปญหาการหาร
และการสรางโจทย
ปญหาการหาร 
- การหาผลลัพธการ
บวก ลบ คูณหารระคน 
- โจทยปญหา 2 
ขั้นตอน และการสราง
โจทยปญหา 2 ขั้นตอน 

- หารที่ตัวตั้งไมเกิน4
หลัก ตัวหาร1หลักโดย
การหารสั้น 
- หาคาของตัวไมทราบคา
ในประโยคสัญลักษณแสดง
การหาร 
- วิเคราะหและแสดงวิธี
ทำโจทยปญหาการหาร
และการสรางโจทย
ปญหาการหาร 
- หาผลลัพธการบวก 
ลบ คูณหารระคน 
- วิเคราะหและแกโจทย
ปญหา 2 ขั้นตอน และ
การสรางโจทยปญหา 2 
ขัน้ตอน 

10. หาผลบวกของ
เศษสวนที่มีตัวสวน
เทากันและผลบวกไม
เกิน 1 และหาผลลบ
ของเศษสวนที่มีตัว
สวนเทากัน 
11. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย

- การอานและการเขียน
เศษสวนที่ตัวเศษนอย
กวาหรือเทากับตัวสวน 
- การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับเศษสวนที่ตัว
สวนเทากัน 
- การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับเศษสวนที่ตัว

- อานและการเขียน
เศษสวนที่ตัวเศษนอย
กวาหรือเทากับตัวสวน 
- เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับเศษสวนที่ตัว
สวนเทากัน 
- เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับเศษสวนที่ตัว

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 
 
 
 
 

การบวก การลบ
เศษสวน 
- การบวกและการ
ลบเศษสวน 
- การแกโจทยปญหา
การบวกและโจทย
ปญหาการลบ
เศษสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

ปญหาการบวก
เศษสวนที่มีตัวสวน
เทากันและผลบวกไม
เกิน 1 และโจทย
ปญหาการลบเศษสวน
ที่มีตัวสวนเทากัน 

เศษเทากัน 
- การบวกและการลบ
เศษสวนที่มีตัวสวน
เทากนั 
- โจทยปญหาการบวก
และโจทยปญหาการลบ
เศษสวนที่มีตัวสวน
เทากัน 

เศษเทากัน 
- บวกและการลบ
เศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน
- แสดงวิธีหาคำตอบ
โจทยปญหาการบวก
และโจทยปญหาการลบ
เศษสวนที่มีตัวสวน
เทากัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. ระบุจำนวนที่
หายไปในแบบรูปของ
จำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงทีละเทาๆกัน 

- รูปแบบของจำนวนที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ
เทาๆกัน 
 

- บอกรูปแบบและ
ความสัมพันธท่ีเพิ่มข้ึน
หรือลดลงทีละเทาๆกัน 
 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

แบบรูป 
-แบบรูปของจำนวน
ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที
ละเทาๆกัน 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 

 
 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด และนำไปใช 
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ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับเงิน 
 

- การบอกจำนวนเงิน
และเขียนแสดงจำนวน
เงินแบบใชจุด 
- การเปรียบเทียบ
จำนวนเงิน 
- การแลกเงิน 
- การบวกและการลบ
จำนวนเงิน 
- การคูณและการหาร
จำนวนเงิน 
- โจทยปญหาเก่ียวกับ
เงิน 
- การอานและการ
เขียนบันทึกรายรับ
รายจาย 

- บอกจำนวนเงินและ
เขียนแสดงจำนวนเงิน
แบบใชจุด 
- เปรียบเทียบจำนวนเงิน 
- แลกเงิน 
- บวกและการลบจำนวน
เงิน 
- คูณและหารจำนวนเงิน 
- แกโจทยปญหาเก่ียวกับ
เงิน 
- อานและการเขียน
บันทึกรายรับรายจาย 
 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

เงิน 
- การบอกจำนวนเงิน
และเขียนแสดง
จำนวนเงิน แบบใช
จุด 
- การเปรียบเทียบ
จำนวนเงินและการ
แลกเงิน 
- การอานและเขียน
บันทึกรายรับ 
รายจาย 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับเงิน 
 

- ยกตัวอยางการใช
จายเงินในชุมชน 
เพ่ือแสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย
ปญหาเก่ียวกับเงิน 
 

การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
 

2. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับเวลา และ
ระยะเวลา 
 

- การบอกเวลาเปน
นาิกาและนาที 
- การอาน และการ
เขียนบอกเวลาที่มี
มหัพภาค(,)หรือ
ทวิภาค(:) 
- การบอกระยะเวลา
เปนชั่วโมงและนาที 
- การเปรียบเทียบ

- บอกเวลาเปนนาิกา
และนาที 
- อาน และการเขียน
บอกเวลาที่มีมหัพภาค(,)
หรือทวิภาค(:) 
- บอกระยะเวลาเปน
ชั่วโมงและนาที 
- เปรียบเทียบระยะเวลา 
- แกโจทยปญหาเก่ียวกับ

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

เวลา 
- การบอกเวลาเปน
นาิกาและนาที 
- การเขียนบอกเวลา
โดยใชมหัพภาค(,)
หรือทวิภาค(:) 
และการอาน 
- การบอกระยะเวลา
เปนชั่วโมงและนาที 

 การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

ระยะเวลา 
- โจทยปญหาเก่ียวกับ
เวลาและระยะเวลา 
- การอานและการ
เขียนบันทึกกิจกรรมที่
ระบุเวลา 
 

เวลาและระยะเวลา 
- อานและการเขียน
บันทึกกิจกรรมที่ระบุ
เวลา 
 

- การเปรียบเทียบ
ระยะเวลาโดยใช
ความสัมพันธระหวาง
ชั่วโมงกับนาท ี
- การอานและการ
เขียนบันทึกกิจกรรม
ที่ระบุเวลา 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับเวลาและ
ระยะเวลา 

3. เลือกใชเครื่องวัด
ความยาวที่เหมาะสม 
วัดและบอกความยาว
ของสิ่งตางๆเปน
เซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร 
4. คาดคะเนความยาว
เปนเมตรและเปน
เซนติเมตร 
5. เปรียบเทียบความ
ยาวระหวางเซนติเมตร
กับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตร

- การวัดความยาวเปน
เซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร กิโลเมตร
และเมตร 
- การเลือกเครื่องวัด
ความยาวที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนความ
ยาวเปนเมตรและเปน
เซนติเมตร 
- ความสัมพันธระหวาง
หนวยความยาว 
- การเปรียบเทียบ
ความยาว 

- วัดความยาวเปน
เซนติเมตรและมิลลิเมตร 
เมตรและเซนติเมตร 
กิโลเมตรและเมตร 
- เลือกเครื่องวัดความ
ยาวที่เหมาะสม 
- คาดคะเนความยาว
เปนเมตรและเปน
เซนติเมตร 
- บอกความสัมพันธ
ระหวางหนวยความยาว 
- เปรียบเทียบความยาว 
- บวกและการลบ
เก่ียวกับความยาว 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

ความยาว 
- การวัดความยาว
เปนเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและ
เซนติเมตร กิโลเมตร
และเมตร 
 
- การเลือกเครื่องวัด
ความยาวที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนความ
ยาวเปนเมตรและ
เปนเซนติเมตร 
- การเปรียบเทียบ
ความยาวโดยใช

 การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

กับเมตร จาก
สถานการณตางๆ 
6. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาว ที่มี
หนวยเปนเซนติเมตร
และมิลลิเมตร เมตร
และเซนติเมตร 
กิโลเมตรและเมตร 
7. เลือกใชเครื่องชั่งที่
เหมาะสม วัดและบอก
น้ำหนักเปนกิโลกรัม
เปนขีด กิโลกรัมและ
กรัม 

- การบวกและการลบ
เก่ียวกับความยาว 
- การคูณและการหาร
เก่ียวกับความยาว 
- โจทยปญหาเก่ียวกับ
ความยาว 
 

- คูณและการหาร
เก่ียวกับความยาว 
- แกโจทยปญหาเก่ียวกับ
ความยาว 
 

ความสัมพันธระหวาง
หนวยความยาว 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาว 
 

8. คาดคะเนน้ำหนัก
เปนกิโลกรัมและเปน
ขีด 
9. เปรียบเทียบ
น้ำหนักระหวาง
กิโลกรัมกับกรัม 
เมตริกตันกับกิโลกรัม 
จากสถานการณตางๆ 
10. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย

- การวัดน้ ำหนั กเป น
กิ โ ล ก รั ม แ ล ะ ขี ด 
กิโลกรัมและกรัม 
- การเลือกเครื่องชั่งที่
เหมาะสม 
- การคาดคะเนน้ำหนัก
เปนกิโลกรัมและเปนขีด 
- ความสัมพันธระหวาง
หนวยน้ำหนัก 
- ก า ร เป รี ย บ เที ย บ

- วัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม
และขีด กิโลกรัมและกรัม 
-เลือกเครื่องชั่งที่
เหมาะสม 
- คาดคะเนน้ำหนักเปน
กิโลกรัมและเปนขีด 
- บอกความสัมพันธ
ระหวางหนวยน้ำหนัก 
- เปรียบเทียบน้ำหนัก 
- การบวกและการลบ

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 

น้ำหนัก 
- การเลือกเครื่องชั่งที่
เหมาะสม 
- การคาดคะเน
น้ำหนักเปนกิโลกรัม
และเปนขีด 
- การเปรียบเทียบ
น้ำหนักโดยใช
ความสัมพันธระหวาง
กิโลกรัมกับกรัม 

- การใชมาตราชั่ง 
ตวง วัด แบบ
ดั้งเดิมลานนา   
 

การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

ปญหาเก่ียวกับน้ำหนัก
ที่มีหนวยเปนกิโลกรัม
กับกรัม เมตริกตันกับ
กิโลกรัม 
11. เลือกใชเครื่อง
ตวงท่ีเหมาะสม วัด
และเปรียบเทียบ
ปริมาตร ความจุเปน
ลิตรและมิลลิลิตร 
12. คาดคะเน
ปริมาตรและความจุ
เปนลิตร 
13. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย
ปญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรและความจุที่
มีหนวยเปนลิตรและ
มิลลิลิตร 

น้ำหนัก 
- การบวกและการลบ
เก่ียวกับน้ำหนัก 
- การคูณและการหาร
เก่ียวกับน้ำหนัก 
- โจทยปญหาเก่ียวกับ
น้ำหนัก 
 

เก่ียวกับน้ำหนัก 
-คูณและการหาร
เก่ียวกับน้ำหนัก 
- แกโจทยปญหาเก่ียวกับ
น้ำหนัก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมตริกตันกับกิโลกรัม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับน้ำหนัก 
ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและ
ความจุเปนลิตรและ
มิลลิลิตร 
- การเลือกเครื่องตวง
ที่เหมาะสม 
- การคาดคะเน
ปริมาตรและความจุ
เปนลิตร 
- การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุ
โดยใชความสัมพันธ
ระหวางลิตรกับ
มิลลิลิตร ชอนชา 
ชอนโตะ ถวยตวงกับ
มิลลิลิตร 
-  การแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรและความจุ
ที่มีหนวยเปนลิตร
และ มิลลิลิตร 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. ระบุรูปเรขาคณิต
สองมิติท่ีมีแกน
สมมาตร และจำนวน
แกนสมมาตร 

- รูปที่มีแกนสมมาตร 
- การประยุกตใชรูปที่มี
แกนสมมาตร 

- ระบุและจำแนกรูปที่มี
แกนสมมาตร 
- ประยุกตใชรูปที่มีแกน
สมมาตร 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- รูปที่มีแกนสมมาตร 

 การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่อมโยง 

สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน  ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 

ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. เขียนแผนภูมิ
รูปภาพ และใชขอมูล
จากแผนภูมิรูปภาพใน
การหาคำตอบของ
โจทยปญหา 
2. เขียนตารางทาง
เดียวจากขอมูลท่ีเปน
จำนวนนับ และใช

- การเก็บรวบรวม
ขอมูลและจำแนก
ขอมูล 
- การอานและการ
เขียนแผนภูมิรูปภาพ 
- การอานและการ
เขียนตารางทางเดียว 

- เก็บรวบรวมขอมูลและ
จำแนกขอมูล 
- อานและการเขียน
แผนภูมิรูปภาพ 
- อานและการเขียน
ตารางทางเดียว 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

การเก็บรวบรวม
ขอมูลและการ
นำเสนอขอมูล 
- การเก็บรวบรวม
ขอมูลและจำแนก
ขอมูล 
- การอานและการ
เขียนแผนภูมิรูปภาพ 

- การใชขอมูล
แผนภูมิรูปภาพจาก
ทองถิ่น เชน 
การซื้อขาย ปลานิล 
ลำไย ผลผลิตของ
อำเภอพาน 

การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การแกปญหา 
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ตัวชี้วัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

ขอมูลจากตารางทาง
เดียวในการหาคำตอบ
ของโจทยปญหา 

- การอานและการ
เขียนตารางทางเดียว             
( one - way table 
) 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู............คณิตศาสตร............รายวิชา.........คณิตศาสตร 4...........ชัน้ประถมศึกษาปที่ …….4…… 

 
สาระที่ 1 พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และ
นำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑.อานและเขียน
ตัวเลขฮนิดูอารบิก
ตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับที่มากกวา
๑๐๐,๐๐๐ 
๒.เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนนับ 
ที่มากกวา๑๐๐,๐๐๐
จากสถานการณตางๆ 
 
 

- การอานการเขียน
ตัวเลขฮนิดูอารบิก
ตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- หลักคาประจำหลัก
และคาของเลขโดดใน
แตละหลักและการ
เขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวน 
- คาประมาณของ
จำนวนนับและการใช 

- อานการเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิกตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดง
จำนวน 
- บอกหลักคาประจำ
หลักและคาของเลข
โดดในแตละหลักและ
เขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย 
- เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวน 
- บอกคาประมาณของ
จำนวนนับและการใช 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 

จำนวนนับที่มากกวา
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การอานการเขียน
ตัวเลขฮนิดูอารบิก
ตัวเลขไทยและ
ตัวหนังสือแสดง
จำนวน 
- หลักคาประจำหลัก
และคาของเลขโดดใน
แตละหลักและการ
เขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวน 
- คาประมาณของ
จำนวนนับและการใช
เครื่องหมาย ≈ 

อาน  เปรียบเทียบ
และเรียงลำดบัตัวเลข
ฮินดู อารบิกจาก
ขอมูลประชากรที่
อาศัยในตำบลตาง ๆ 
ของอำเภอพาน  

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

 
๓.บอกอานและเขียน
เศษสวนจำนวนคละ 
แสดงปริมาณสิ่งตางๆ
และแสดงสิ่งตางๆ 
ตามเศษสวนจำนวน
คละที่กำหนด 
๔.เปรียบเทียบ
เรียงลำดับเศษสวน
และจำนวนคละที่ตัว
สวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง 
 

- เศษสวนแทเศษเกิน 
- จำนวนคละ 
- ความสัมพันธระหวาง
จำนวนคละและ
เศษเกิน 
- เศษสวนที่เทากัน
เศษสวนอยางต่ำ 
และเศษสวนที่เทากับ
จำนวนนับ 
- การเปรียบเทียบ
เรียงลำดับเศษสวน
และจำนวนคละ 

- ระบุเศษสวนแท
เศษเกิน 
จำนวนคละ 
- บอกความสัมพันธ
ระหวางจำนวนคละ
และเศษเกิน 
- บอกเศษสวนที่
เทากันเศษสวนอยาง
ต่ำ 
และเศษสวนที่เทากับ
จำนวนนับ 
- เปรียบเทียบ
เรียงลำดับเศษสวน
และจำนวนคละ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

เศษสวน 
- เศษสวนแทเศษเกิน 
- จำนวนคละ 
- ความสัมพันธ
ระหวางจำนวนคละ
และเศษเกิน 
- เศษสวนที่เทากัน
เศษสวนอยางต่ำและ
เศษสวนที่เทากับ
จำนวนนับ 
- การเปรียบเทียบ
เรียงลำดับเศษสวน
และจำนวนคละ 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 

๕.อานและเขียน
ทศนิยมไมเกิน ๓ 
ตำแหนง 
แสดงปริมาณของสิ่ง
ตางๆและแสดงสิ่ง
ตางๆตามทศนิยมที่
กำหนด 
๖.เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยม 

- การอานและการ
เขียนทศนิยมไมเกิน๓
ตำแหนงตามปริมาณที่
กำหนด 
- หลักคาประจำหลัก
คาของเลขโดด 
ในแตละหลักของ
ทศนิยมและการเขียน
ตัวเลขแสดงทศนิยมใน

- อานและการเขียน
ทศนิยมไมเกิน๓
ตำแหนงตามปริมาณที่
กำหนด 
- บอกหลักคาประจำ
หลักคาของเลขโดด ใน
แตละหลักของทศนิยม
และเขียนตัวเลขแสดง
ทศนิยมในรูปกระจาย 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

ทศนิยม 
- การอานและการ
เขียนทศนิยมไมเกิน๓
ตำแหนงตามปริมาณ
ที่กำหนด 
- หลักคาประจำหลัก
คาของเลขโดดในแต
ละหลักของทศนิยม
และการเขียน 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

ไมเกิน๓ตำแหนงจาก
สถานการณตางๆ 
 

รูปกระจาย 
- ทศนิยมที่เทากัน 
- การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยม 
 
 

- บอกทศนิยมที่เทากัน 
- เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยม 

ตัวเลขแสดงทศนิยม
ในรูปกระจาย 
- ทศนิยมที่เทากัน 
- การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
ทศนิยม 

๗.ประมาณผลลัพธ
ของการบวกการลบ 
การคณูการหารจาก
สถานการณตางๆ 
อยางสมเหตุสมผล 
๘.หาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
บวกและประโยค
สัญลักษณ 
แสดงการลบของจาน
วนนับที่มากกวา
๑๐๐,๐๐๐และ๐ 
๙.หาคาของตัวไม
ทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการ
คูณของจำนวนหลาย
หลัก๒จำนวนที่มีผล

- การประมาณผลลัพธ
ของการบวก 
- การลบการคูณการ
หาร 
- การบวกและการลบ 
- การคูณและการหาร 
- การบวกลบคูณหาร
ระคน 
- การแกโจทยปญหา
และการสรางโจทย
ปญหาพรอมทั้งหา
คำตอบ 

- ประมาณผลลัพธของ
การบวกการลบการคูณ
การหาร 
- บวกและลบ 
- คูณและหาร 
- บวกลบคูณหารระคน 
- แกโจทยปญหาและ
การสรางโจทยปญหา
พรอมทั้งหาคำตอบ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
รักความเปนไทย 

การบวก การลบ 
การคูณ การหาร
จำนวนนับ 
ที่มากกวา
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การประมาณ
ผลลัพธของการบวก
การลบการคูณการ
หาร 
- การบวกและการ
ลบ 
- การคูณและการ
หาร 
- การบวกลบคูณหาร
ระคน 
- การแกโจทยปญหา
และการสรางโจทย
ปญหาพรอมทั้งหา

นำขอมูลจำนวน
ประชากรที่อาศัยใน
ตำบลตาง ๆ ของ
อำเภอพานสราง
โจทยปญหาพรอมทั้ง
หาคำตอบ 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 



61 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

คูณไมเกิน๖หลักและ
และประโยค
สัญลักษณแสดงการ
หารที่ตัวตั้งไมเกิน๖
หลักตัวหารไมเกิน๒
หลัก 
๑๐.หาผลลัพธการ
บวกลบคูณหารระคน
ของจำนวนนับและ๐ 
๑๑.แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา๒
ขั้นตอนของจำนวนนับ
ที่มากกวา๑๐๐,๐๐๐ 
และ ๐ 
๑๒.สรางโจทยปญหา 
๒ขั้นตอนของจำนวน
นับและ๐พรอมทั้งหา
คำตอบ 

คำตอบ 
 
 
แบบรูป 
แบบรูปของจำนวนที่
เกิดจาก   การคูณ 
การหารดวยจำนวน
เดียวกัน 

๑๓.หาผลบวกผลลบ
ของเศษสวนและ
จำนวนคละที่ตัว
สวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง 
๑๔.แสดงวิธีหาคำตอบ

- การบวกการลบ
เศษสวนและจำนวน
คละ 
- การแกโจทยปญหา
การบวกและโจทย
ปญหาการลบเศษสวน

- บวกการลบเศษสวน
และจำนวนคละ 
- แกโจทยปญหาการ
บวกและโจทยปญหา
การลบเศษสวนและ
จำนวนคละ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

การบวก การลบ
เศษสวน 
- การบวกการลบ
เศษสวนและจำนวน
คละ 
- การแกโจทยปญหา

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

ของโจทยปญหาการ
บวกและโจทยปญหา
การลบเศษสวนและ
จำนวนคละที่ตัว
สวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณ
ของอีกตัวหนึ่ง 

และจำนวนคละ การบวกและโจทย
ปญหาการลบ
เศษสวนและจำนวน
คละ 

๑๕.หาผลบวก ผลลบ 
ของทศนิยมไมเกิน ๓ 
ตำแหนง 
๑๖.แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหาการ
บวกการลบ ๒ ขั้นตอน
ของทศนิยมไมเกิน ๓ 
ตำแหนง 

- การบวกการลบ
ทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
การบวกการลบ 
ทศนิยมไมเกิน๒
ขั้นตอน 

- บวกลบทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
การบวกการลบ
ทศนิยมไมเกิน๒
ขั้นตอน 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

การบวก การลบ
ทศนิยม 
- การบวกการลบ
ทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
การบวกการลบ
ทศนิยมไมเกิน๒
ขั้นตอน 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัดและนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑.แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับเวลา 

- การบอกระยะเวลา
เปนวินาทีนาทีชั่วโมง 
วันสัปดาหเดือนป 
- การเปรียบเทียบ
ระยะเวลาโดยใช
ความสัมพันธระหวาง
หนวยเวลา 
- การอานตารางเวลา 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับเวลา 

- บอกระยะเวลาเปน
วินาทีนาทีชั่วโมงวัน
สัปดาหเดอืนป 
- เปรียบเทียบ
ระยะเวลาโดยใช
ความสัมพันธระหวาง
หนวยเวลา 
- อานตารางเวลา 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับเวลา 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

เวลา 
- การบอกระยะเวลา
เปนวินาทีนาทีชั่วโมง 
วันสัปดาหเดือนป 
- การเปรียบเทียบ
ระยะเวลาโดยใช
ความสัมพันธ
ระหวางหนวยเวลา 
- การอาน
ตารางเวลา 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับเวลา 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

๒.วัดและสรางมุมโดย
ใชโพรแทรกเตอร 

- การวัดขนาดของมุม
โดยใชโพรแทรกเตอร 
- การสรางมุมเมื่อ
กำหนดขนาดของมุม 

- วัดขนาดของมุมโดย
ใชโพรแทรกเตอร 
- สรางมุมเมื่อกำหนด
ขนาดของมุม 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 
 

การวัดและสรางมุม 
- การวัดขนาดของ
มุมโดยใชโพร
แทรกเตอร 
- การสรางมุมเมื่อ
กำหนดขนาดของมุม 
 
 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๓.แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา 
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ 
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

- ความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

- ความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

รูปสีเ่หลี่ยมมุมฉาก 
- ความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 
- พื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาว
รอบรูปและพ้ืนที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

หาความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของตุงชัย
ลานนา 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค ๒.๒ เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช  
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑.จำแนกชนิดของมุม
บอกชื่อมุม
สวนประกอบของมุม
และเขียนสัญลักษณ
แสดงมุม 
๒.สรางรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉากเมื่อกำหนด 
ความยาวของดาน 

- ระนาบจุดเสนตรง
รังสีสวนของเสนตรง
และสัญลักษณแสดง
เสนตรงรังสีสวนของ
เสนตรง 
- มุม 
o สวนประกอบของมุม 
o การเรียกชื่อมุม 
o สัญลักษณแสดงมุม 
o ชนิดของมุม 
- ชนิดและสมบัติของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การสรางรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

- ระนาบจุดเสนตรง
รังสีสวนของเสนตรง
และสัญลักษณแสดง
เสนตรงรังสีสวนของ
เสนตรง 
- มุม 
o สวนประกอบของมุม 
o การเรียกชื่อมุม 
o สัญลักษณแสดงมุม 
o ชนิดของมุม 
- ชนิดและสมบัติของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การสรางรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

รูปเรขาคณิต 
- ระนาบจุดเสนตรง
รังสีสวนของเสนตรง
และสัญลักษณแสดง
เสนตรงรังสีสวนของ
เสนตรง 
- มุม 
o สวนประกอบของ
มุม 
o การเรียกชื่อมุม 
o สัญลักษณแสดง
มุม 
o ชนิดของมุม 
- ชนิดและสมบัติของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การสรางรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

จำแนกชนิดของมุม
จากลวดลายของโคม
ไฟลานนา 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑.ใชขอมูลจากแผนภูมิ
แทงตารางสองทางใน
การหาคำตอบของ
โจทยปญหา 

- การอานและการ
เขียนแผนภูมิแทง 
(ไมรวมการยนระยะ) 
- การอานตารางสอง
ทาง (two-way table) 

- อานและเขียน
แผนภูมิแทง 
(ไมรวมการยนระยะ) 
- อานตารางสองทาง 
(two-way table) 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานและการ
เขียนแผนภูมิแทง 
(ไมรวมการยนระยะ) 
- การอานตารางสอง
ทาง (two-way 
table) 

นำขอมูลจำนวน
สถานที่สำคัญในเขต
เทศบาลตำบลเมือง
พานมาเขียนเปน
แผนภูมิแทง 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู............คณิตศาสตร............รายวิชา.........คณิตศาสตร 5...........ชัน้ประถมศึกษาปที่ …….5…… 

 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และ
นำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. เขียนเศษสวนที่มี
ตัวสวนเปนตัว
ประกอบของ10  หรือ  
100  หรือ  1,000  
ในรูปทศนิยม 

- การเขียนเศษสวนที่มี
ตัวสวนเปนตัวประกอบ
ของ10  หรือ  100  
หรือ  1,000  ในรูป
ทศนิยม 
-  การหาความสัมพันธ
ระหวางเศษสวนและ
ทศนิยม 
- การหาคาประมาณ
ของทศนิยมไมเกิน  3  
ตำแหนงท่ีเปนจำนวน
เต็ม  ทศนิยม  1  
ตำแหนง  และ  2  
ตำแหนง   
- การใชเครื่องหมาย  

  
 

- เขียนเศษสวนที่มีตัว
สวนเปนตัวประกอบ
ของ10  หรือ  100  
หรือ  1,000  ในรูป
ทศนิยม 
-  หาความสัมพันธ
ระหวางเศษสวนและ
ทศนิยม 
- หาคาประมาณของ
ทศนิยมไมเกิน  3  
ตำแหนงท่ีเปนจำนวน
เต็ม  ทศนิยม  1  
ตำแหนง  และ  2  
ตำแหนง   
- ใชเครื่องหมาย    

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

ทศนิยม 
- ความสัมพันธ
ระหวางเศษสวนและ
ทศนิยม 
- คาประมาณของ
ทศนิยมไมเกิน  3  
ตำแหนงท่ีเปน
จำนวนเต็ม  ทศนิยม  
1  ตำแหนง  และ  
2  ตำแหนง  การใช
เครื่องหมาย    

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

 
2. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหาโดยใช
บัญญัติไตรยางค 
 
 

- วิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาโดยใช
บัญญัติไตรยางค 
- จำนวนนับและ 0  
- การบวกการลบ  การ
คูณ  การหาร  จำนวน
นับ 

- แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหาโดยใช
บัญญัติไตรยางค 
- นับจำนวนนับและ 0  
- แสดงวิธีการบวก  
การลบ  การคูณ  การ
หาร 
จำนวนนับ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

จำนวนนับและ 0 
การบวกการลบ  
การคูณ  การหาร 
- การแกโจทยปญหา
โดยใช
บัญญัติไตรยางค 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

3. หาผลบวก  ผลลบ
ของเศษสวนและ
จำนวนคละ 
 
4. หาผลคูณ  ผลหาร
ของเศษสวนและ
จำนวนคละ 
 
5. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหาการ
บวก  การลบ การคณู  
การหารเศษสวน 2 
ขั้นตอน 
 

- การเปรียบเทียบ
เศษสวนและจำนวน
คละ 
- การบวก ลบ 
เศษสวนและจำนวน
คละ  
- การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษสวน
และจำนวนคละ 
- การแกโจทยปญหา
เศษสวนและจำนวน
คละ 

- เปรียบเทียบเศษสวน
และจำนวนคละ 
- แสดงวิธีการบวก ลบ 
เศษสวนและจำนวน
คละ 
- บวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษสวนและ
จำนวนคละ 
- แกโจทยปญหา
เศษสวนและจำนวน
คละ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

เศษสวนและการ
บวก  การลบ  การ
คูณ  การหาร
เศษสวน 
- การเปรียบเทียบ
เศษสวนและจำนวน
คละ 
- การบวก  การลบ 
ของเศษสวนและ
จำนวนคละ 
- การคูณ การหาร
ของเศษสวนและ
จำนวนคละ 
- การบวก  ลบ  คูณ  
หารระคนของ

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

เศษสวนและจำนวน
คละ 
การแกโจทยปญหา
เศษสวนและจำนวน
คละ 

6. หาผลคูณของ
ทศนิยมท่ีผลคูณเปน
ทศนิยมไมเกิน  3  
ตำแหนง 
 
7. หาผลหารท่ีตัวตั้ง
เปนจำนวนนับหรือ
ทศนิยมไมเกิน 3 
ตำแหนงและตัวหาร
เปนจำนวนนับ  ผล
การเปนทศนิยมไมเกิน 
3 ตำแหนง 
 
8. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหาการ
บวก  การลบ  การคูณ  
การหารทศนิยม 2 
ขั้นตอน 
 

- การประมาณผลลัพธ
ของการบวก  การลบ  
การคณู  การหาร
ทศนิยม 
- การคูณทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับทศนิยม 
 
 

- ประมาณผลลัพธของ
การบวก  การลบ  การ
คูณ  การหารทศนิยม 
- คูณทศนิยม 
- หารทศนิยม 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับทศนิยม 
 
 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

การคูณและการหาร
ทศนิยม 
- การประมาณ
ผลลัพธของการบวก  
การลบ  การคูณ  
การหารทศนิยม 
- การคูณทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับทศนิยม 
 
 
 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

9.  แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหารอย
ละ  ไมเกิน 2 ขั้นตอน 

- การอานและเขียน
รอยละหรือเปอรเซ็นต 
- การแกโจทยปญหา   
รอยละ 
 

- อานและเขียนรอยละ
หรือเปอรเซน็ต 
- แกโจทยปญหา   
รอยละ 
 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

รอยละหรือ
เปอรเซ็นต 
- การอานและเขียน
รอยละหรือ
เปอรเซ็นต 
- การแกโจทยปญหา   
รอยละ 
 

- แกปญหาโจทยรอย
ละที่เก่ียวกับของกับ
จำนวนประชากรใน
ทองถิ่น 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดและนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1.  แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวที่มี
การเปลี่ยนหนวยและ
เขียนในรูปทศนิยม 

- ความสัมพันธระหวาง
หนวยความยาว
เซนติเมตรกับ
มิลลิเมตร  เมตรกับ
เซนติเมตร  กิโลเมตร
กับเมตร  โดยใชความรู
เรื่องทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวโดย
ใชความรูเรื่องการ
เปลี่ยนหนวยและ
ทศนิยม 

- บอกความสัมพันธ
ระหวางหนวยความ
ยาวเซนติเมตรกับ
มิลลิเมตร  เมตรกับ
เซนติเมตร  กิโลเมตร
กับเมตร  โดยใชความรู
เรื่องทศนิยม 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวโดย
ใชความรูเรื่องการ
เปลี่ยนหนวยและ
ทศนิยม 
 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

ความยาว 
- ความสัมพันธ
ระหวางหนวยความ
ยาวเซนติเมตรกับ
มิลลิเมตร  เมตรกับ
เซนติเมตร  กิโลเมตร
กับเมตร  โดยใช
ความรูเรื่องทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาว
โดยใชความรูเรื่อง
การเปลี่ยนหนวยและ
ทศนิยม 

- ความสัมพันธ
ระหวางหนวยการวัด
ของทองถิ่นและ
หนวยการวัดความ
ยาวระบบเมตริก  

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 

2. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับน้ำหนักที่มี
การเปลี่ยนหนวยและ
เขียนในรูปทศนิยม 
 

- ความสัมพันธระหวาง
หนวยน้ำหนักกิโลกรัม
กับกรัม โดยใชความรู
เรื่องทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับน้ำหนัก  โดย
ใช 
ความรูเรื่องการเปลี่ยน 

- บอกความสัมพันธ
ระหวางหนวยน้ำหนัก
กิโลกรัมกับกรัม โดยใช
ความรูเรื่องทศนิยม 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับน้ำหนัก  โดย
ใช 
ความรูเรื่องการเปลี่ยน 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 
 
 

น้ำหนัก 
- ความสัมพันธ
ระหวางหนวย
น้ำหนักกิโลกรัมกับ
กรัม โดยใชความรู
เรื่องทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับน้ำหนัก  โดย

- ความสัมพันธ
ระหวางหนวยการวัด
น้ำหนักของทองถ่ิน 
(ตาง,เกวียน) กับการ
วัดน้ำหนักหนวยกรัม 
และกิโลกรัม 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

หนวยและทศนิยม หนวยและทศนิยม ใช  
ความรูเรื่องการ
เปลี่ยนหนวยและ
ทศนิยม 
 

3.  แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

- ปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความสัมพันธระหวาง
มิลลิลิตร ลิตร 
ลูกบาศกเซนติเมตร 
และลูกบาศกเมตร 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุของภาชนะ
ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก 

- หาปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- บอกความสัมพันธ
ระหวางมิลลิลิตร ลิตร 
ลูกบาศกเซนติเมตร 
และลูกบาศกเมตร 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุของภาชนะ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 
 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความสัมพันธ
ระหวางมิลลิลิตร 
ลิตร ลูกบาศก
เซนติเมตร และ
ลูกบาศกเมตร 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
 
 

4.  แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ

- ความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยม 
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

- หาความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยม 
- หาพื้นที่ของรูป

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 

รูปเรขาคณิตสองมิต ิ
- ความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยม 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

รูปของรูปสี่เหลี่ยมและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ดานขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 

ดานขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยมและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ดานขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 

สี่เหลี่ยมดานขนานและ
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยก
ปูน 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยมและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ดานขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 

ซื่อสัตย 
 

- พื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมดานขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปยกปูน 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาว
รอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมและพ้ืนที่
ของรูปสี่เหลี่ยมดาน
ขนานและรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปยก
ปูน 

- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐานค ๒.๒ เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช  
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณติศาสตร 

1  สรางเสนตรงหรือ
สวนของเสนตรงให
ขนานกับเสนตรงหรือ
สวนของเสนตรงท่ี
กำหนดให 

- เสนตั้งฉากและ
สัญลักษณแสดงการตั้ง
ฉาก 
- เสนขนานและ
สัญลักษณแสดงการ
ขนาน 
- การสรางเสนขนาน 
- มุมแยง  มุมภายใน  
และมุมภายนอกที่อยู
บนขางเดียวกันของ
เสนตัดขวาง  
(Transversal) 

- หาเสนตั้งฉากและ
เขียนสัญลักษณแสดง
การตั้งฉาก 
- หาเสนขนานและ
เขียนสัญลักษณแสดง
การขนาน 
- สรางเสนขนาน 
- หามุมแยง  มุม
ภายใน  และมุม
ภายนอกที่อยูบนขาง
เดียวกันของ
เสนตัดขวาง  
(Transversal) 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

รูปเรขาคณิต 
- เสนตั้งฉากและ
สัญลักษณแสดงการ
ตั้งฉาก 
- เสนขนานและ
สัญลักษณแสดงการ
ขนาน 
- การสรางเสนขนาน 
- มุมแยง  มุมภายใน  
และมุมภายนอกที่อยู
บนขางเดียวกันของ
เสนตัดขวาง  
(Transversal) 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
- การคิดสรางสรรค 

2. จำแนกรูปสี่เหลี่ยม
โดยพิจารณาจาก
สมบัติของรูป 
3.  สรางรูปสี่เหลี่ยม
ชนิดตาง ๆ เมื่อ
กำหนดความยาวของ
ดานและขนาดของมุม
หรือเมื่อกำหนดความ

- ชนิดและสมบัติของ
รูปสี่เหลี่ยม 
- การสรางรูปสี่เหลี่ยม 

- จำแนกและบอกชนิด
และสมบัติของรูป
สี่เหลี่ยม 
- สรางรูปสี่เหลี่ยม 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนดิและสมบัติของ
รูปสี่เหลี่ยม 
- การสรางรูป
สี่เหลี่ยม 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
- การคิดสรางสรรค 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณติศาสตร 

ยาวของเสนทแยงมุม 
4.  บอกลักษณะของ
ปริซึม 

- ลักษณะและสวนตาง 
ๆ ของปริซึม 

- บอกลักษณะและ
สวนตาง ๆ ของปริซึม 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะและสวน
ตาง ๆ ของปริซึม 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

 
สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1 ใชขอมูลจากกราฟ
เสนในการหาคำตอบ
ของโจทยปญหา 
2  เขียนแผนภูมิแทง
จากขอมูลที่เปน
จำนวนนับ 

- การอานกราฟเสน 
- การอานและการเขียน
แผนภูมิแทง 

- อานกราฟเสน 
- อานและเขียน
แผนภูมิแทง 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานกราฟเสน 
- การอานและการ
เขียนแผนภูมิแทง 

- เขียนแผนภูมิแทง
จากขอมูลจำนวนภูมิ
ปญหาทองถิ่นในแต
ละหมูบานในทองถ่ิน 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
- การสรางสรรค 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู............คณิตศาสตร............รายวิชา.........คณิตศาสตร 6...........ชัน้ประถมศึกษาปที่ …….6…… 

 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และ
นำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. เปรียบเทียบ 
เรียงลำดับเศษสวน
และจำนวนคละ จาก
สถานการณตาง ๆ  

- เปรียบเทียบเศษสวน  
- เรียงลำดับเศษสวน
และจำนวนคละ 
  

- เปรียบเทียบเศษสวน
เศษสวนและจำนวน
คละ 
- เรียงลำดับเศษสวน
และจำนวนคละใน
สถานกาณตาง ๆ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

เศษสวน 
- การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
เศษสวนและจำนวน
คละโดยใชความรู
เรื่อง ค.ร.น. 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 

2. เขียนอัตราสวน
แสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณ 2 ปริมาณ 
จากขอความหรือ
สถานการณ โดยท่ี
ปริมาณแตละปริมาณ
เปนจำนวนนับ 
 
3. หาอัตราสวนที่

- การเขียนอัตราสวน 
- การเปรียบเทียบ
อัตราสวน 2 ปริมาณ 
 

- เขียนอัตราสวนแสดง
การเปรียบเทียบ
ปริมาณ  2 ปริมาณ 
- หาอัตราสวนที่เทากับ
อัตราสวนที่กำหนด 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

อัตราสวน 
- อัตราสวน 
อัตราสวนที่เทากัน 
และมาตราสวน 

เปรียบเทียบ
อัตราสวนจำนวน
ประชากรในเขต
เทศบาล เทียบกับ
ประชากรในหมูบาน
ของนักเรียน 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

เทากับอัตราสวนที่
กำหนดให 
 
4. หา ห.ร.ม. ของ
จำนวนนับไมเกิน 3 
จำนวน 
5. หา ค.ร.น. ของ
จำนวนนับไมเกิน 3 
จำนวน 
6. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา โดย
ใชความรูเก่ียวกับ ห.ร.
ม.และ ค.ร.น. 

- ตัวประกอบ จำนวน
เฉพาะ ตัวประกอบ
เฉพาะ  
- แยกตัวประกอบ 
- การหา ห.ร.ม.  
- การหา ค.ร.น.  
- การนำ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. มาใชแกปญหา 
 

- ระบุจำนวนเฉพาะ  
- หาตัวประกอบ และ
ตัวประกอบเฉพาะ 
- แยกตัวประกอบ 
- หา ห.ร.ม. 
- หา ค.ร.น. 
- แกโจทยปญหาที่
เก่ียวกับ ห.ร.ม.
และค.ร.น. 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

จำนวนนับ และ 0  
- ตัวประกอบ 
จำนวนเฉพาะ ตัว
ประกอบเฉพสะ และ
การแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.  
 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

7. หาผลลัพธของการ
บวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษสวนและ
จำนวนคละ 
8. แสดงวิธีการคำตอบ
ของโจทยปญหา 
เศษสวนและจำนวน
คละ 2 – 3 ขั้นตอน 

- การบวก ลบ 
เศษสวนและจำนวน
คละ โดยใชความรูเรื่อง 
ค.ร.น. 
- การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษสวน
และจำนวนคละ 
- การแกโจทยปญหา
เศษสวนและจำนวน
คละ 

- บวก ลบ เศษสวน
และจำนวนคละ 
- บวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษสวนและ
จำนวนคละ 
- แกโจทยปญหา
เศษสวนและจำนวคละ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมัน่ในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

การบวก การลบ 
การคูณ การหาร
เศษสวน 
- การบวก การลบ
เศษสวนและจำนวน
คละโดยใชความรู
เรื่อง ค.ร.น. 
- การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของ
เศษสวนและจำนวน
คละ 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

- การแกโจทยปญหา
เศษสวนและจำนวน
คละ 

9. หาผลหารของ
ทศนิยมท่ีตัวหารและ
ผลหาร เปนทศนิยมไม
เกิน 3 ตำแหนง 
10. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย
ปญหาการบวก การลบ 
การคณู การหาร
ทศนิยม 3 ขั้นตอน 

- ความสัมพันธระหวาง
เศษสวนและทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับทศนิยม 

- บอกความสัมพันธ
ระหวางเศษสวนและ
ทศนิยม 
- หารทศนิยม 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับทศนิยม 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

ทศนิยม และการ
บวก การลบ การ
คูณ การหาร 
- ความสัมพันธ
ระหวางเศษสวนและ
ทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับทศนิยม 
(รวมการแลกเงิน
ตางประเทศ) 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

11. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย
ปญหาอัตราสวน 
12. แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย
ปญหารอยละ 2 – 3 
ขั้นตอน 

- การแกโจทยปญหา
อัตราสวนและมาตรา
สวน 
- การแกโจทยปญหา
รอยละ 

แกโจทยปญหา
อัตราสวนและมาตรา
สวน 
- แกโจทยปญหารอย
ละ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

อัตราสวนและรอย
ละ 
- การแกโจทยปญหา
อัตราสวนและมาตรา
สวน 
- การแกโจทยปญหา
รอยละ 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. แสดงวิธีคดิและหา
คำตอบของปญหา
เก่ียวกับแบบรูป  

- การแกปญหา
เก่ียวกับแบบรูป  

- แกปญหาเก่ียวกับ
แบบรูป 
- แสดงวิธีหาคำตอบ
ของปญหาเก่ียวกับ
แบบรูป 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

แบบรูป 
- การแกปญหา
เก่ียวกับแบบรูป 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 

 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัดและนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรของ
รูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบดวยทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

- วิธีการปริมาตรของ
รูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบดวยทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรของ
รูป 
 

- หาปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบดวยทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรของ
รูป 
 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบดวยทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรของ
รูปเราขาคณิตสามมิติ
ที่ประกอบดวยทรง

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

2. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม 
3. แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่วงกลม 

- ความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยม 
- มุมภายในของรูป
หลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปหลาย
เหลี่ยม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของวงกลม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม 

- ระบุความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูป
สามเหลี่ยม 
- บอกขนาดของมุม
ภายในของรูปหลาย
เหลี่ยม 
- ระบุความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปหลาย
เหลี่ยม 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม 
- ระบุความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของวงกลม 
- แกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูป
สามเหลี่ยม 
- มุมภายในของรูป
หลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูป
หลายเหลี่ยม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาว
รอบรูปและพ้ืนที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของวงกลม 
- การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาว
รอบรูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม 

หาความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของตุงชัย
ลานนา 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค ๒.๒ เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช  
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. จำแนกรูป
สามเหลี่ยมโดย
พิจารณาจากสมบัติ
ของรูป 
2. สรางรูปสามเหลี่ยม
เมื่อกำหนดความยาว
ของดานและขนาดของ
มุม 

- ชนิดของรูป
สามเหลี่ยม 
- การสรางรูป
สามเหลี่ยม 
- สวนตางๆของวงกลม 
- การสรางวงกลม 

- บอกชนิดของรูป
สามเหลี่ยม 
- สรางรูปสามเหลี่ยม 
- บอกสวนตางๆของ
วงกลม 
- สรางวงกลม 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

รูปเรขาคณิตสองมิต ิ
- ชนิดของรูป
สามเหลี่ยม 
- การสรางรูป
สามเหลี่ยม 
- สวนตางๆของ
วงกลม 
- การสรางวงกลม 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

3. บอกลักษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิติชนิด
ตาง ๆ 
4. ระบุรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบจาก
รูปคลี่ และระบุรูปคลี่
ของรูปเรขาคณิตสาม
มิต ิ

- ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย 
พีระมิด 
- รูปคลี่ของ
ทรงกระบอก กรวย 
ปริซึม พีระมิด 

- ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย 
พีระมิด 
- รูปคลี่ของ
ทรงกระบอก กรวย 
ปริซึม พีระมิด 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

รูปเรขาคณิตสามมิต ิ
- ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย 
พีระมิด 
- รูปคลี่ของ
ทรงกระบอก กรวย 
ปริซึม พีระมิด 

 - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค (A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. ใชขอมูลจาก
แผนภูมิรูปวงกลมใน
การหาคำตอบของ
โจทยปญหา 

- การอานแผนภูมิรูป
วงกลม 

- หาคำตอบของโจทย
ปญหาจากแผนภูมิ 
รูปวงกลม  

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานแผนภูมิรูป
วงกลม 

-หาคำตอบของโจทย
ปญหาจากแผนภูมิรูป
วงกลมเก่ียวกับขอมูล
ทองถิ่น 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู............คณิตศาสตร............รายวิชา.........คณิตศาสตรพื้นฐาน...........ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี …….1…… 

 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และ
นำไปใช 

 
ตัวชี้วัด ความรู 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 
คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรู

แกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. เขาใจจำนวนตรรก
ยะและความสัมพันธ 
ของจำนวนตรรกยะ 
และใชสมบัติ 
ของจำนวนตรรกยะใน
การแกปญหา 
คณิตศาสตรและปญหา
ในชีวิตจริง 

- จำนวนเต็ม 
- สมบัติของจำนวน
เต็ม 
- ทศนิยมและเศษสวน 
- จำนวนตรรกยะและ
สมบัติของ 
จำนวนตรรกยะ 
- การนำความรู
เก่ียวกับจำนวนเต็ม 
จำนวนตรรกยะ และ
เลขยกกำลังไปใชใน
การแกปญหา 

- จำแนกจำนวนเต็ม 
- อธิบายและเขียน
สมบัติของจำนวนเต็ม 
- เขียนอธิบายทศนิยม
และเศษสวน 
- จำแนกจำนวนตรรก
ยะและสมบัติของ
จำนวนตรรกยะ 
- เขียนอธิบายการนำ
ความรูเก่ียวกับจำนวน
เต็ม จำนวนตรรกยะ 
และเลขยกกำลังไปใช
ในการแกปญหา 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 
 

- จำนวนเต็ม 
- สมบัติของจำนวน
เต็ม 
- ทศนิยมและ
เศษสวน 
- จำนวนตรรกยะ
และสมบัติของ 
จำนวนตรรกยะ 
- การนำความรู
เก่ียวกับจำนวนเต็ม 
จำนวนตรรกยะ และ
เลขยกกำลังไปใชใน
การแกปญหา 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การคดิสรางสรรค 
- การแกปญหา 
 
 
 
 
 
 

๒. เขาใจและใชสมบัติ
ของเลขยกกำลัง 
ที่มีเลขชี้กำลังเปน
จำนวนเต็มบวก 

- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้
กำลังเปน 
จำนวนเต็มบวก 
- การนำความรู

-เขียนอธิบายเลขยก
กำลังท่ีมีเลขชี้กำลัง
เปนจำนวนเต็มบวก 
- การนำความรู

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

-เลขยกกำลังท่ีมีเลขชี้
กำลังเปน 
จำนวนเต็มบวก 
- การนำความรู

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและ 
ปญหาในชีวิตจริง 

เก่ียวกับจำนวนเต็ม 
จำนวนตรรกยะ และ
เลขยกกำลังไปใช 
ในการแกปญหา 

เก่ียวกับจำนวนเต็ม 
จำนวนตรรกยะ และ
เลขยกกำลังไปใช 
ในการแกปญหา 

เก่ียวกับจำนวนเต็ม 
จำนวนตรรกยะ และ
เลขยกกำลังไปใช 
ในการแกปญหา 

- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

๓. เขาใจและ
ประยุกตใชอัตราสวน 
สัดสวนและรอยละ ใน
การแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหา
ในชีวิตจริง 
 

- อัตราสวนของ
จำนวนหลาย ๆจำนวน 
- สัดสวน 
- การนำความรู
เก่ียวกับอัตราสวน 
สัดสวนและรอยละไป
ใชในการแกปญหา 

- เขียนอธิบาย
อัตราสวนของจำนวน
หลาย ๆจำนวน 
- เขียนแสดงสัดสวนที่
เทากัน 
- แกปญหาเก่ียวกับ
อัตราสวน สัดสวนและ
รอยละ 
- การใชเกษตรทฤษฎี
ใหมในการแบงที่ดินทำ
กิน 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

- อัตราสวนของ
จำนวนหลาย ๆ
จำนวน 
- สัดสวน 
- การนำความรู
เก่ียวกับอัตราสวน 
สัดสวนและรอยละไป
ใชในการแกปญหา 

การใชเกษตรทฤษฎี
ใหมในการแบงที่ดิน
ทำกิน 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
- การคิดสรางสรรค 
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สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชนิพจน สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหำที่กำหนดให 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. เขาใจและใชสมบัติ
ของการเทากันและ
สมบัติของจำนวน เพ่ือ
วิเคราะหและแกปญหา
โดยใชสมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียว 

- สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 
- การแกสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว 
- การนำความรู
เก่ียวกับกำรแกสมกำร
เชิงเสนตัวแปรเดียวไป
ใชในชีวิตจริง 

- จำแนกสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว 
- อธิบายและเขียนการ
แกสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 
- การแกปญหาโดยนำ
ความรูเก่ียวกับการแก
สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวไปใชในชีวิตจริง 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 
 

- สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 
- กำรแกสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว 
- การนำความรู
เก่ียวกับกำรแก
สมกำรเชิงเสนตัว
แปรเดียวไปใชใน
ชีวิตจริง 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
 

๒. เขาใจและใชความรู
เก่ียวกับกราฟในการ
แกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิตจริง 
๓. เขาใจและใชความรู
เก่ียวกับความสัมพันธ 
เชิงเสนในการ
แกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิตจริง 

- กราฟของ
ความสัมพันธเชิงเสน 
- สมการเชิงเสนสอง
ตัวแปร 
- การนำความรู
เก่ียวกับสมการเชงิเสน 
สองตัวแปรและกราฟ
ของความสัมพันธ 
เชิงเสนไปใชในชีวิต
จริง 

- อธิบายกราฟของ
ความสัมพันธเชิงเสน 
- อธิบายและเขียน
สมการเชิงเสนสองตัว
แปร 
- การนำความรู
เก่ียวกับสมการเชิงเสน
สองตัวแปรและกราฟ
ของความสัมพันธเชิง
เสนไปใชในชีวิตจริง 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

- กราฟของ
ความสัมพันธเชิงเสน 
- สมการเชิงเสนสอง
ตัวแปร 
- การนำความรู
เก่ียวกับสมการเชิง
เสน 
สองตัวแปรและ
กราฟของ
ความสัมพันธ 
เชิงเสนไปใชในชีวิต
จริง 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2 : เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. ใชความรูทาง
เรขาคณิตและเครื่องมือ 
เชน วงเวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสราง
รูปเรขาคณิต ตลอดจน
นำความรูเก่ียวกับการ
สรางนี้ไประยุกตใชใน
การแกปญหาในชีวิต
จริง 

- การสรางพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
- การสรางรูป
เรขาคณิตสองมิติ โดย
ใชการสรางพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
- การนำความรู
เก่ียวกับการสราง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต
ไปใชในชีวิตจริง 

- อธิบายการสราง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
- อธิบายการสรางรูป
เรขาคณิตสองมิติ โดย
ใชการสรางพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
- การนำความรู
เก่ียวกับการสราง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต
ไปใชในชีวิตจริง 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 
 

- การสรางพ้ืนฐาน
ทางเรขาคณิต 
- การสรางรูป
เรขาคณิตสองมิติ 
โดยใชการสราง
พ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
- การนำความรู
เก่ียวกับการสราง
พ้ืนฐานทาง
เรขาคณิตไปใชใน
ชีวิตจริง 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
- การคิดสรางสรรค 
 

๒. เขาใจและใชความรู
ทางเรขาคณิตในการ 
วิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวาง
รูปเรขาคณิตสองมิติ
และรูปเรขาคณิตสาม
มิต ิ
 

-หนาตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพที่ไดจากการมอง
ดานหนา ดานขาง 
ดานบนของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก 

-อธิบายหนาตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
- อธิบายและเขียนภาพ
ที่ไดจากการมอง
ดานหนา ดานขาง 
ดานบนของรูปเรขา 
คณิตสามมิติที่ประกอบ
ขึ้นจากลูกบาศก 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

-หนาตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพที่ไดจากการ
มองดานหนา 
ดานขาง ดานบนของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ
ที่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. เขาใจและใชความรู
ทางสถิติในการ
นำเสนอ 
ขอมูลและแปล
ความหมายขอมูล 
รวมทั้งนำสถิติไปใชใน
ชีวิตจริงโดยใช
เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสม 

- การตั้งคำถามทาง
สถิต ิ
- กำรเก็บรวบรวม
ขอมูล 
- การนำเสนอขอมูล 
o แผนภูมิรูปภาพ 
o แผนภูมิแทง 
o กราฟเสน 
o แผนภูมิรูปวงกลม 
- การแปลความหมาย
ขอมูล 
- การนำสถิติไปใชใน
ชีวิตจริง 

- ตั้งคำถามทางสถิติ 
-เก็บรวบรวมขอมูล 
- นำเสนอขอมูล 
o แผนภูมิรูปภาพ 
o แผนภูมิแทง 
o กราฟเสน 
o แผนภูมิรูปวงกลม 
- แปลความหมาย
ขอมูล 
-นำสถิติไปใชในชีวิต
จริง 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 
 

- การตั้งคำถามทาง
สถิต ิ
- กำรเก็บรวบรวม
ขอมูล 
- การนำเสนอขอมูล 
o แผนภูมิรูปภาพ 
o แผนภูมิแทง 
o กราฟเสน 
o แผนภูมิรูปวงกลม 
- การแปล
ความหมายขอมูล 
- การนำสถิติไปใชใน
ชีวิตจริง 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรู............คณิตศาสตร............รายวิชา.........คณิตศาสตรพื้นฐาน...........ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี …….2…… 

 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และ
นำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. เขาใจและใชสมบัติ
ของเลขยกกำลังท่ีม
เลขชี้กำลังเปนจำนวน
เต็มในการแกปญหา
คณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง  

- เขาใจเลขยกกำลังที่มี
เลขชี้กำลังเปนจำนวน
เต็ม 
- การนำความรู
เก่ียวกับเลขยกกำลังไป
ใชในการแกปญหา 

- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้
กำลังเปนจำนวนเต็ม 
- นำความรูเก่ียวกับ
เลขยกกำลังไปใชใน
การแกปญหา 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

จำนวนตรรกยะ 
- เลขยกกำลังที่มีเลข
ชี้กำลังเปนจำนวน
เต็ม 
- การนำความรู
เก่ียวกับเลขยกกำลัง
ไปใชในการแกปญหา 

-  - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 

2. เขาใจจำนวนจริง
และความสัมพันธของ
จำนวนจริง และใช
สมบัติของจำนวนจริง
ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตตริง 
 

- จำนวนอตรรกยะ 
- จำนวนจริง 
- รากที่สองและรากที่
สามของจำนวนตรรก
ยะ 
- การนำคามรูเก่ียวกับ
จำนวนจริงใช 

- ระบุจำนวนอตรรกยะ 
- ระบุจำนวนจริง 
- หารากที่สองและราก
ที่สามของจำนวนตรรก
ยะ 
- นำคามรูเก่ียวกับ
จำนวนจริงใช 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

จำนวนจริง 
- จำนวนอตรรกยะ 
- จำนวนจริง 
- รากที่สองและรากที่
สามของจำนวนตรรก
ยะ 
- การนำคามรู
เก่ียวกับจำนวนจริง
ใช 
 

-  - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. เขาใจหลักการ
ดำเนินการของพหุ
นาม และใชพหุนามใน
การแกปญหา
คณิตศาสตร  

- พหุนาม 
- การบวก การลบ และ
การคณูของพหุนาม 
- การหารพหุนามดวย
เอกนามท่ีมีผลหารเปน
พหุนาม 

- ระบุพหุนาม  
- บวก ลบ และคูณพหุ
นาม 
- หารพหุนามดวยเอก
นามที่มีผลหารเปนพหุ
นาม 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

พหุนาม 
- พหุนาม 
- การบวก การลบ 
และการคูณของพหุ
นาม 
- การหารพหุนาม
ดวยเอกนามที่มี
ผลหารเปนพหุนาม 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 

2. เขาใจและใชการ
แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองใน
การแกปญหา 

- แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองโดยใช  
   - สมบัติการแจกแจง 
   - กำลังสองสมบูรณ 
   - ผลตางของกำลัง
สอง 

- แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองโดยใช  
   - สมบัติการแจกแจง 
   - กำลังสองสมบูรณ 
   - ผลตางของกำลัง
สอง 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม 
- แยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง
โดยใช  
- สมบัตกิารแจกแจง 
- กำลังสองสมบูรณ 
- ผลตางของกำลัง
สอง 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัดและนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. ประยุกตใชความรู
เรื่องพ้ืนที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอกใน
การแกปญหา
คณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง 

- การหาพื้นที่ผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอก 
- การนำความรู
เก่ียวกับพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอก
ไปใชในการแกปญหา 

- หาพื้นที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอก 
- นำความรูเก่ียวกับ
พ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใชใน
การแกปญหา 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

พ้ืนที่ผิว 
- การหาพื้นที่ผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การนำความรู
เก่ียวกับพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใชใน
การแกปญหา 

- การหาพืน้ที่ โดยใช
พ้ืนที่ของชุมชน 
ตลาด วัด หรือแหลง
เรียนรูในอำเภอพาน 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 

2. ประยุกตใชความรู
เรื่องปริมาตรของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกในการ
แกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิตจริง 

- การหาปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอก 
- การนำความรู
เก่ียวกับปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอก
ไปใชในการแกปญหา 

- หาปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอก 
- นำความรูเก่ียวกับ
ปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใชใน
การแกปญหา 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

ปริมาตร 
- การหาปริมาตร
ของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การนำความรู
เก่ียวกับปริมาตร
ของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใชใน
การแกปญหา 

- หาปริมาตรโดยใช
สถานที่ของชุมชน 
ตลาด วดั หรือแหลง
เรียนรูในอำเภอพาน 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค ๒.๒ เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช  
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. ใชความรูทาง
เรขาคณิตและ
เครื่องมือ เชน วงเวียน
และสันตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The 
Geometer’s 
Sketchpad หรือ 
โปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสราง
รูปเรขาคณิต ตลอดจน
นำความรูเก่ียวกับการ
สรางนี้ไปประยุกตใช
ในการแกปญหาใน
ชีวิตจริง 

- การนำความรู
เก่ียวกับการสรางทาง
เรขาคณิตไปใชในชีวิต
จริง 

- นำความรูเก่ียวกับ
การสรางทางเรขาคณิต
ไปใชในชีวิตจริง 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
 

การสรางทาง
เรขาคณิต 
- การนำความรู
เก่ียวกับการสราง
ทางเรขาคณิตไปใช
ในชีวิตจริง 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

2. นำความรูเก่ียวกับ
สมบัติของเสนขนาน
และรูปสามเหลี่ยมไป
ใชในการแกปญหา
คณิตศาสตร 

- สมบัติเก่ียวกับเสน
ขนานและรูป
สามเหลี่ยม 

- เขาใจและบอกสมบัติ
เก่ียวกับเสนขนานและ
รูปสามเหลี่ยม 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
 

เสนขนาน 
- สมบัติเก่ียวกับเสน
ขนานและรูป
สามเหลี่ยม 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

3. เขาใจและใชความรู
เรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิตในการ
แกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิตจริง 

- การเลื่อนขนาน 
- การสะทอน 
- การหมุน  
- การนำความรูเรื่อง
การแปลงทาง
เรขาคณิตไปใชในการ
แกปญหา 

- การเลื่อนขนาน 
- การสะทอน 
- การหมุน  
- นำความรูเรื่องการ
แปลงทางเรขาคณิตไป
ใชในการแกปญหา 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
 

การแปลงทางเรา
ขาคณิต 
- การเลื่อนขนาน 
- การสะทอน 
- การหมุน  
- การนำความรูเรื่อง
การแปลงทาง
เรขาคณิตไปใชใน
การแกปญหา 
 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

4. เขาใจและใชสมบัติ
ของรูปสามเหลี่ยมท่ี
เทากันทุกประการใน
การแกปญหา
คณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง 

- ความเทากันทุก
ประการของรูป
สามเหลี่ยม 
- การนำความรู
เก่ียวกับความเทากัน
ทุกประการไปใชในการ
แกปญหา 

- ระบุความเทากันทุก
ประการของรูป
สามเหลี่ยม 
- นำความรูเก่ียวกับ
ความเทากันทุก
ประการไปใชในการ
แกปญหา 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
 

ความเทากันทุก
ประการ 
- ความเทากันทุก
ประการของรูป
สามเหลี่ยม 
- การนำความรู
เก่ียวกับความเทากัน
ทุกประการไปใชใน
การแกปญหา 
 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

5. เขาใจและใชทฤษฎี
บทพีทาโกรัสและบท
กลับในการแกปญหา
คณิตศาสตรและ

- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกลับ 
- การนำความรู
เก่ียวกับทฤษฎีบทพีทา

- บอกทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับ 
- นำความรูเก่ียวกับ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
 

ทฤษฎีบทพีทา
กอรัส 
- ทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับ 

ใชทฤษฎีบทพีทา
โกรัสใชความยาวของ
สิ่งปลูกสรางของ
ชุมชน 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

ปญหาในชีวิติจริง โกรัสและบทกลับไปใช
ในชีวิตจริง 

และบทกลับไปใชใน
ชีวิตจริง 

- การนำความรู
เก่ียวกับทฤษฎีบทพี
ทาโกรัสและบท
กลับไปใชในชีวิตจริง 

ตลาด วัด หรือแหลง
เรียนรูในอำเภอพาน 

- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

 
สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. เขาใจและใช
ความรูทางสถิติในการ
นำเสนอขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลขาก
แผนภาพจุด แผนภาพ
ตน - ใบ ฮิสโทแกรม 
และคากลางของ
ขอมูล และแปล
ความหมายผลลัพธ 
รวมทั้งนำสถิติไปใชใน
ชีวิตจริงโดยใช
เทคโนโลยีทีเหมาะสม 

- การนำเสนอและ
วิเคราะหขอมลู 
  - แผนภาพจุด 
  - แผนภาพตน - ใบ 
  - ฮิสโทแกรม 
  - คากลางของขอมูล 
- การแปลความหมาย
ผลลัพธ 
- การนำสถิติไปใชใน
ชีวิตจริง 

- นำเสนอและ
วิเคราะหขอมูล 
  - แผนภาพจุด 
  - แผนภาพตน - ใบ 
  - ฮิสโทแกรม 
  - คากลางของขอมูล 
- แปลความหมาย
ผลลัพธ 
- นำสถิติไปใชในชีวิต
จริง 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
 

สถิต ิ
- การนำเสนอและ
วิเคราะหขอมูล 
  - แผนภาพจุด 
  - แผนภาพตน - ใบ 
  - ฮิสโทแกรม 
  - คากลางของ
ขอมูล 
- การแปล
ความหมายผลลัพธ 
- การนำสถิติไปใชใน
ชีวิตจริง 

-การเก็บรวบรวม
ขอมูลและการ
จำแนกขอมูลที่
เก่ียวกับอำเภอพาน 
โรงเรียนที่ตั้งอยู เชน 
จำนวน 
ประชากร รายไดของ 
ประชากร อาชีพ 
จำนวนคนเขาใช
สนามโดมเพ่ือออก
กำลังกาย เปนตน 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู............คณิตศาสตร............รายวิชา.........คณิตศาสตรพื้นฐาน...........ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี …….3…… 

 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๑.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. เขาใจและใชการ
แยกตัวประกอบของ
พหุนามที่มีดีกรีสูงกวา
สองในการแกปญหา
คณิตศาสตร  

การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามท่ีมีดีกรีสูง
กวาสองในการ
แกปญหาคณิตศาสตร 

เขาใจและอธิบายและ
เขียนใชการแยกตัว
ประกอบของพหุนามที่
มีดีกรีสูงกวาสองในการ
แกปญหาคณิตศาสตร 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

พหุนาม 
- การแยกตัว
ประกอบของพนุนาม
ดีกรีสูงกวาสอง 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

2. เขาใจและใชความรู
เก่ียวกับฟงกชันกำลัง
สองในการแกปญหา
คณิตศาสตร 

การใชความรูเก่ียวกับ
ฟงกชันกำลังสองใน
การแกปญหา
คณิตศาสตร 

อธิบายและเขียนการ
ใชความรูเก่ียวกับ
ฟงกชันกำลังสองใน
การแกปญหา
คณิตศาสตร 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

2. เขาใจและใช
ความรูเก่ียวกับ
ฟงกชันกำลังสองใน
การแกปญหา
คณิตศาสตร 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค 1.3 ใชนิพจน สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่กำหนดได 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. เขาใจและใชสมบัติ
ของการไมเทากันเพ่ือ
วิเคราะหและ
แกปญหา โดยใช
อสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 

-อสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 
-การแกอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว 
-การนำความรูเก่ียวกับ
การแกอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวไปใชใน
การแกปญหา 
 

-จำแนกอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว 
-แกอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 
-นำความรูเก่ียวกับการ
แกอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวไปใชในการ
แกปญหา 
 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

อสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 
-อสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 
-การแกอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว 
-การนำความรู
เก่ียวกับการแก
อสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวไปใชในการ
แกปญหา 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
 
 
 
 

2. ประยุกตใชสมการ
กำลังสองตัวแปรเดียว
ในการแกปญหา
คณิตศาสตร 

-สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว 
-การแกสมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว 
-การนำความรูเก่ียวกับ
การแกสมการกำลัง
สองตัวแปรเดียวไปใช
ในการแกปญหา 

-เขียนการแกสมการ
กำลังสองตัวแปรเดียว 
-การนำความรูเก่ียวกับ
การแกสมการกำลัง
สองตัวแปรเดียวไปใช
ในการแกปญหา 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว 
-สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว 
-การแกสมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว 
-การนำความรู
เก่ียวกับการแก
สมการกำลังสองตัว
แปรเดียวไปใชในการ 

 
- 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

3. ประยุกตใชระบบ
สมการเชิงเสนสองตัว
แปรในการแกปญหา
คณิตศาสตร 

-ระบบสมการเชิงเสน
สองตัวแปร 
-การแกระบบสมการ
เชิงเสนสองตัวแปร 
-การนำความรูเก่ียวกับ
การแกระบบสมการ
เชิงเสนสองตัวแปรไป
ใชในการแกปญหา 

-จำแนกระบบสมการ
เชิงเสนสองตัวแปร 
-เขียนข้ันตอนการแก
ระบบสมการเชิงเสน
สองตัวแปร 
-การนำความรูเก่ียวกับ
การแกระบบสมการ
เชิงเสนสองตัวแปรไป
ใชในการแกปญหา 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

ระบบสมการ 
-ระบบสมการเชิงเสน
สองตัวแปร 
-การแกระบบสมการ
เชิงเสนสองตัวแปร 
-การนำความรู
เก่ียวกับการแกระบบ
สมการเชิงเสนสองตัว
แปรไปใชในการ
แกปญหา 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัดและนำไปใช 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. ประยุกตใชความรู
เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมในการ
แกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิตจริง 

- การหาพื้นที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และทรง
กลม 
- การนำความรู
เก่ียวกับพ้ืนที่ผิว
พีระมิด กรวย และทรง
กลมไปใชในการ
แกปญหา 

- เขียนอธิบายการหา
พ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- นำความรูเก่ียวกับ
พ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใชใน
การแกปญหา 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

พื้นที่ผิว 
- การหาพื้นที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม 
- การนำความรู
เก่ียวกับพ้ืนที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมไปใชในการ
แกปญหา 

 การหาพื้นที่ผิวของ
เจดียวัดในเขต
เทศบาลตำบลเมือง
พาน   
 

- การสื่อสารและ
การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

2. ประยุกตใชความรู
เรื่องปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมในการ
แกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิตจริง 

- การหาปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรง
กลม 
- การนำความรู
เก่ียวกับปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรง
กลมไปใชในการ
แกปญหา 
 

- อธิบายการหา
ปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม 
- การนำความรู
เก่ียวกับปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรง
กลมไปใชในการ
แกปญหา 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

ปริมาตร 
- การหาปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม 
- การนำความรู
เก่ียวกับปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมไปใชในการ
แกปญหา 

การหาปริมาตรของ
เจดียวัดในเขต
เทศบาลตำบลเมือง
พาน  

- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การสื่อสารและ
การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค ๒.๒ เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช  
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. เขาใจและใชสมบัติ
ของรูปสามเหลี่ยมท่ี
คลายกันในการ
แกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิตจริง 

- รูปสามเหลี่ยมที่
คลายกัน 
- การนำความรู
เก่ียวกับความคลายไป
ใชในการแกปญหา 

- จำแนกรูปสามเหลี่ยม
ที่คลายกัน 
- เขียนอธิบายการนำ
ความรูเก่ียวกับความ
คลายไปใชในการ
แกปญหา 
 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

รูปสามเหลี่ยมที่
คลายกัน 
- การนำความรู
เก่ียวกับความคลาย
ไปใชในการแกปญหา 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

๒. เขาใจและใชความรู
เก่ียวกับอัตราสวน 
ตรีโกณมิติในการ
แกปญหาคณิตศาสตร 
และปญหาในชีวิตจริง 

- อัตราสวนตรีโกณมิติ 
- การนำคาอัตราสวน
ตรีโกณมิติของมุม 
๓๐ องศา ๔๕ องศา 
และ ๖๐ องศา 
ไปใชในกำรแกปญหา 

- เขาใจและอธิบาย
อัตราสวนตรีโกณมิติ 
- เขียนอธิบายการนำ
คาอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม 
๓๐ องศา ๔๕ องศา 
และ ๖๐ องศาไปใชใน
การแกปญหา 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

- อัตราสวน
ตรีโกณมิติ 
- การนำคาอัตราสวน
ตรีโกณมิติของมุม 
๓๐ องศา ๔๕ องศา 
และ ๖๐ องศา 
ไปใชในกำรแกปญหา 

- - การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การแกปญหา 
 
 

๓. เขาใจและใชทฤษฎี
บทเก่ียวกับวงกลมใน
การแกปญหา
คณิตศาสตร 

-  วงกลม คอรด และ
เสนสัมผัส 
- ทฤษฎีบทเก่ียวกับ
วงกลม 

-  ใชวงกลม คอรด 
และเสนสัมผัส 
- เขียนอธิบายทฤษฎี
บทเก่ียวกับวงกลมใน
การแกไขปญหา 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

-  วงกลม คอรด และ
เสนสัมผัส 
- ทฤษฎีบทเก่ียวกับ
วงกลม 

- 
 

- การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.๑ เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. เขาใจและใชความรู
ทางสถิติในการ
นำเสนอ 
และวิเคราะหขอมูล
จากแผนภาพกลอง 
และแปลความหมาย
ผลลัพธรวมทั้งนำสถิติ 
ไปใชในชีวิตจริงโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- ขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล 
แผนภาพกลอง 
- การแปลความหมาย
ผลลัพธ 
- การนำสถิติไปใชใน
ชีวิตจริง 

- อธิบายขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล 
แผนภาพกลอง 
- เขียนอธิบายการแปล
ความหมายผลลัพธ 
- การนำสถิติไปใชใน
ชีวิตจริง 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

ขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล 
แผนภาพกลอง 
- การแปลความหมาย
ผลลัพธ 
- การนำสถิติไปใชใน
ชีวิตจริง 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 

 
สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๓.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. เขาใจเก่ียวกับการ
ทดลองสุมและนำผลท่ี
ได 
ไปหาความนาจะเปน
ของเหตุการณ 

- เหตุการณจากการ
ทดลองสุม 
- ความนาจะเปน 
- การนำความรู
เก่ียวกับความนาจะ
เปนไปใชในชีวิตจริง 

- จำแนกเหตุการณจากการ
ทดลองสุม 
- อธิบายและเขียนความนาจะ
เปน 
- การนำความรูเก่ียวกับความ
นาจะเปนไปใชในชีวิตจริง 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
ซื่อสัตย 

- เหตุการณจากการ
ทดลองสุม 
- ความนาจะเปน 
- การนำความรู
เก่ียวกับความนาจะ
เปนไปใชในชีวิตจริง 

- - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การแกปญหา 
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102 
 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู.....คณิตศาสตร............รายวิชา.........เสริมทักษะคณิตศาสตร 1 (ค21201)...........ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี …1……ภาคเรียนท่ี....1.... 

 
 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 
คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค(A) 
สาระสำคัญ สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. สามารถหา ห.ร.ม 

และ ค.ร.น ได 

2. นักเรียนสามารถ

วิเคราะหโจทย

ปญญาตางๆได 

 

- เขาใจการหาห.ร.ม 
และ ค.ร.น  
- การนำความรู
เก่ียวกับการหาห.ร.ม 
และ ค.ร.น ไปใชในการ
แกปญหา 

- หา ห.ร.ม และ ค.ร.น  
- นำความรูเก่ียวกับ    
ห.ร.ม และ ค.ร.น เลข
ไปใชในการแกปญหา 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

-การหา ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. โดยการแยกตัว
ประกอบ 
-การหา ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. โดยวธิีการหาร
สั้น 

-  - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 

3. เขาใจ

เปรียบเทียบ

หนวยความยาว  

หนวยพ้ืนที่ใน

ระบบเดียวกัน

และตางระบบ  

และ เลือกใช 

หนวยการวัดได

อยางเหมาะสม 

 

- เขาใจหนวยความ
ยาว   

- เขาใจหนวยพื้นท่ี   
 

- เปรียบเทียบหนวย
ความยาว  หนวย
พ้ืนที่ในระบบ
เดียวกัน 

- เปรียบเทียบหนวย
ความยาว  หนวย
พ้ืนที่ตางระบบ 

- เลือกใช หนวยการ
วัดไดอยาง
เหมาะสม 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

หนวยความยาว พ้ืนท่ี 
การแกปญหาหรือ
สถานการณใน
ชีวิตประจำวันโดยใช
ความรู เกี่ยวกับพ้ืนที่ 
การคาดคะเน 
 

-  - การสื่อสารและการ
สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 
- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู.....คณิตศาสตร............รายวิชา.........เสริมทักษะคณิตศาสตร 2 (ค21202)...........ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี …1……ภาคเรียนท่ี....2.... 

 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 
คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค(A) 
สาระสำคัญ สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. เขาใจคำถามทาง
สถิติและใชวิธีที่
เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เพ่ือ
ตอบคำาถามทาง
สถิติ 

2. อาน วิเคราะห และ
แปลความหมาย
ขอมูลซึ่งมีอยูใน
ชีวิตจริงท่ีนำเสนอ
ดวยแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทง กราฟ
เสนและแผนภูมิรูป
วงกลม รวมท้ังเขียน
แผนภูมิรูปวงกลม 

3. เลือกใชความรูทาง
สถิติในการนำเสนอ
ขอมูลที่มีอยูในชีวิต
จริง โดยใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
 

- เขาใจคำถามทางสถิติ
และใชวิธีที่เหมาะสม
ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อตอบคำา
ถามทางสถิติ 

- แปลความหมาย
ขอมูลซึ่งมีอยูในชีวิต
จริงท่ีนำเสนอดวย
แผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทง กราฟ
เสนและแผนภูมิรูป
วงกลม รวมท้ังเขียน
แผนภูมิรูปวงกลม 
 

- เขาใจการเลือกสถิติ
ในการนำเสนอขอมูล
ที่มีอยูในชีวิตจริง โดย
ใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

- ใชวิธีท่ีเหมาะสมใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อตอบคำา
ถามทางสถิติ 

 
- นำเสนอดวยแผนภูมิ

รูปภาพ แผนภูมิแทง 
กราฟเสนและแผนภูมิ
รูปวงกลม รวมทั้ง
เขียนแผนภูมิรูป
วงกลม 
 
 
 

- นำเสนอขอมูลที่มีอยู
ในชีวิตจริง โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

- คำถามทางสถิติ  
การเก็บรวบรวมขอมูล
การนำเสนอขอมูลและ
การแปรความหมาย
ขอมูล 

-  - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การเชื่องโยง 
- การใหเหตุผล 
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ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระสำคัญ สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

4. เขียนแสดงจำนวน
ดวยตัวเลขอียิปต 
ตัวเลขโรมัน และ
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ได 

5. มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระบบตัว
เลขฐานสิบ 

6. เขียนตัวเลขที่
กำหนดใหเปนตัว
เลขฐานสองได 

7. เขียนตัวเลขที่
กำหนดใหเปน
ตัวเลขฐานตาง ๆ 
ได 

- เขาใจตัวเลขอียิปต 
ตัวเลขโรมัน และ
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
 

- เขาใจเก่ียวกับระบบ
ตัวเลขฐานสิบ 

 
- เขาใจเก่ียวกับระบบ

ตัวเลขฐานสอง 
 

- เขาใจเก่ียวกับระบบ
ตัวเลขฐานตางๆ 

- เขียนแสดงจำนวน
ดวยตัวเลขอียิปต 
ตัวเลขโรมัน และ
ตัวเลขฮินดูอารบิก 

- เขียนระบบตัว
เลขฐานสิบ 

 
- เขียนระบบตัว

เลขฐานสอง 
 

- เขียนระบบตัวเลข
ฐานตางๆ 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

- สัญลักษณแทน
จำนวน 
 
 

- ระบบเลขฐานตาง ๆ 
การเปลี่ยนฐานในระบบ
ตัวเลข 

-  - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การเชื่องโยง 
- การใหเหตุผล 

 

8. อธิบายหรือบอก
ลักษณะของภาพ
สองมิติที่ไดจากการ
มองทางดานหนา 
ดานขางหรือ
ดานบน ของรูป
เรขาคณติสามมิติที่
กำหนดใหได 
 

- อธิบายลักษณะของ
ภาพสองมิติที่ได
จากการมองทาง
ดานหนา ดานขาง
หรือดานบน ของรูป
เรขาคณติสามมิติที่
กำหนดให 

 
 

- บอกลักษณะของ
ภาพสองมิติที่ได
จากการมองทาง
ดานหนา ดานขาง
หรือดานบน ของรูป
เรขาคณติสามมิติที่
กำหนดให 
 
 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

- ความสัมพันธระหวาง
รูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ 

- การมองภาพสามมิติ 
- การเขียนภาพสามมิติ 
การเขียนภาพแบบ
Isometric 

 - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การใหเหตุผล 
- การเชื่องโยง 
- การคิดสรางสรรค 
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ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระสำคัญ สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

 
9. ระบุรูปเรขาคณิต

สามมิติที่มีภาพ
ดานหนา ดานขาง
และดานบนตามท่ี
กำหนดใหได 

 

 
- ระบุรูปเรขาคณิต

สามมิติที่มีภาพ
ดานหนา ดานขาง
และดานบนตามท่ี
กำหนด 

 
- เขียนรูปเรขาคณิต

สามมิติที่มีภาพ
ดานหนา ดานขาง
และดานบนตามท่ี
กำหนด 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู.....คณิตศาสตร............รายวิชา.........เสริมทักษะคณิตศาสตร 3 (ค22201)...........ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี …2……ภาคเรียนท่ี....1.... 

 
 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 
คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค(A) 
สาระสำคัญ สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑.เขาใจหลักการการ
ดำเนินการของพหุนาม 
และใชพหุนามในการ
แกปญหาคณิตศาสตร 

- พหุนาม 
- การบวก การลบ 
และการคูณของพหุ
นาม 
- การหารพหุนามดวย
เอกนามท่ีมีผลหารเปน
พหุนาม 
-การหารพหุนามดวย
พหุนามที่มีผลหารเปน
พหุนาม 

- อธิบายพหุนาม 
- เขียนแสดงการบวก 
การลบ และการคูณ
ของพหุนาม 
- เขียนแสดงการหาร
พหุนามดวยเอกนามที่
มีผลหารเปนพหุนาม 
-เขียนแสดงการหาร
พหุนามดวยพหุนามที่มี
ผลหารเปนพหุนาม 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซือ่สัตย 

   พหุนาม 
ประกอบดวยหลักการ
การดำเนินการของพหุ
นาม และใชพหุนามใน
การแกปญหา
คณิตศาสตร 

-  - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การเชื่องโยง 
- การใหเหตุผล 

 

๒.เขาใจจำนวนจริง
และความสัมพันธของ
จำนวนจริง และใช
สมบัติของจำนวนจริง
ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง 

- จำนวนอตรรกยะ 
- จำนวนจริง 
- รากที่สองและรากที่
สามของจำนวนตรรก
ยะ 
- การนำความรู
เก่ียวกับจำนวนจริงไป
ใช 

- อธิบายจำนวนอตรรก
ยะ 
- อธิบายจำนวนจริง 
- เขียนอธิบายรากที่
สองและรากที่สามของ
จำนวนตรรกยะ 
- การนำความรู
เก่ียวกับจำนวนจริงไป
ใช 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

การบวก การลบ การ
คูณ และการหารจำนวน

จริงท่ีอยูในรูป√𝑎 

-  - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การเชื่องโยง 
- การใหเหตุผล 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู.....คณิตศาสตร............รายวิชา.........เสริมทักษะคณิตศาสตร 4 (ค22202)...........ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี …2……ภาคเรียนท่ี....2.... 

 
 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 
คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค(A) 
สาระสำคัญ สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

๑. เขาใจและใชการ
แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองในการ
แกปญหาคณิตศาสตร 

- การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง
โดยใช 
o สมบัติการแจกแจง 
o กำลังสองสมบูรณ 
o ผลตางของกำลังสอง 
- การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีเกิน
สองโดยใช 
o สมบัติการแจกแจง 
 

เขียนอธิบายการ
แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองโดยใช 
o สมบัติการแจกแจง 
o กำลังสองสมบูรณ 
o ผลตางของกำลังสอง 
- เขียนอธิบายการ
แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีเกินสอง
โดยใช 
o สมบัติการแจกแจง 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง 
โดยใชสมบัติการแจก
แจง กำลังสองสมบูรณ 
ผลตางของกำลังสอง 

-  - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การเชื่องโยง 
- การใหเหตุผล 

 

๒.ประยุกตใชสมการ
กำลังสองตัวแปรเดียว
ในการแกปญหา
คณิตศาสตร 

- สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว 
- การแกสมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว 
- การนำความรู
เก่ียวกับการแกสมการ
กำลังสองตัวแปรเดียว
ไปใชในการแกปญหา 

- จำแนกสมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว 
- เขียนอธิบายการแก
สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว 
- การนำความรู
เก่ียวกับการแกสมการ
กำลังสองตัวแปรเดียว
ไปใชในการแกปญหา 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

แกสมการกำลังสองตัว
แปรเดียว และการ
นำไปใช 

-  - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การเชื่องโยง 
- การใหเหตุผล 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู.....คณิตศาสตร............รายวิชา.........เสริมทักษะคณิตศาสตร 5 (ค 23201)...........ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี …3……ภาคเรียนที่....1.... 

 
 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 
คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค(A) 
สาระสำคัญ สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. แกระบบสมการที่

ประกอบดวย

สมการเชิงเสนและ

สมการดีกรีสองได 

2. แกระบบสมการที่

ประกอบดวย

สมการสมการดีกรี

สองทั้งสองสมการ

ได 

3. นักเรียนมีความรู

เก่ียวกับเรื่องระบบ

สมการ และนำ

ความรูเรื่องระบบ

สมการ ไปใช

แกปญหาได 

 
 

- เขาใจการแกระบบ
สมการที่ประกอบ 
ดวยสมการเชิงเสน
และสมการดีกรีสอง 
 

- เขาใจการแกระบบ
สมการที่ประกอบดวย
สมการสมการดีกรี
สองทั้งสองสมการ 

 
- เขาใจความรูเก่ียวกับ

เรื่องระบบสมการ 
และนำความรูเรื่อง
ระบบสมการ ไปใช
แกปญหา 

 

- แกระบบสมการที่
ประกอบ ดวยสมการ
เชิงเสนและสมการ
ดีกรีสอง 
 

- แกระบบสมการที่
ประกอบดวยสมการ
สมการดีกรีสองท้ัง
สองสมการ 

 
- นำความรูเรื่องระบบ

สมการ ไปใช
แกปญหา 

 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

การแกระบบสมการเชิง
เสนกับสมการดีการีสอง 
และการแกระบบ
สมการดีกรีสองท้ังสอง
สมการ การนำความรู
เก่ียวกับการแกระบบ
สมการดีกรีสองไปใชใน
การแกปญหา 

-  - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การเชื่องโยง 
- การใหเหตุผล 
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ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระสำคัญ สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

4. บวก ลบ คูณ หาร

เศษสวนของพหุ

นามได 

5. แกโจทยปญหา

เก่ียวกับเศษสวน

ของพหุนามได 

 

- เขาใจการ บวก ลบ 
คูณ หารเศษสวนของ
พหุนาม 
 

- เขาใจการแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับ
เศษสวนของพหุนาม 

- บวก ลบ คูณ หาร
เศษสวนของพหุนาม 

 
 
- แกโจทยปญหา

เก่ียวกับเศษสวน
ของพหุนาม 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

การบวก การลบ การ
คูณ และการหาร
เศษสวนของพหุนาม 

-  - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การเชื่องโยง 
- การใหเหตุผล 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู.....คณิตศาสตร............รายวิชา.........เสริมทักษะคณิตศาสตร 6 (ค 23202)...........ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี …3……ภาคเรียนที่....2.... 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระสำคัญ สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

1. บอกทฤษฎีบท
เก่ียวกับมุมที่จุด
ศูนยกลางและมุม
ในสวนโคงของ
วงกลม คอรดของ
วงกลม และเสน
สัมผัสวงกลม 

2. นำทฤษฎีบท
เก่ียวกับวงกลมไป
ใชในการใหเหตุผล
และการแกปญหา
คณิตศาสตร 

- บอกทฤษฎีบท
เก่ียวกับมุมที่จุด
ศูนยกลางและมุมใน
สวนโคงของวงกลม 
คอรดของวงกลม 
และเสนสัมผัส
วงกลม 

- นำทฤษฎีบทเก่ียวกับ
วงกลมไปใชในการ
ใหเหตุผลและการ
แกปญหา
คณิตศาสตร 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงมั่นในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

ทฤษฎีบทเก่ียวกับมุมที่
จุดศูนยกลางและมุมใน
สวนโคงของวงกลม 
คอรดของวงกลม และ
เสนสัมผัสวงกลม 

-  - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การเชื่องโยง 
- การใหเหตุผล 
 

3. เขาใจและใชความรู
เก่ียวกับการ
แยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสูง
กวาสองได 

4. เขาใจการนำ
ความรูเก่ียวกับ
ฟงกชันกำลังสอง
ไปใชในการ
แกปญหาได 

- เขาใจการแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสูงกวาสอง 

- เขาใจการนำความรู
เก่ียวกับฟงกชัน
กำลังสองไปใชใน
การแกปญหา 

- เขาใจการนำความรู
เก่ียวกับการแก
สมการกำลังสองตัว

- ฝกการแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสูงกวาสอง 

- ฝกการแกฟงกชัน
กำลังสองไปใชใน 
 

- ฝกการแกสมการ
กำลังสองตัวแปร
เดียว 

 

- ใฝเรียนรู 
- มีวินัย 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- ซื่อสัตย 

เรียนรูการทำขอสอบ
ในระดับตางๆ จาก
เรื่องท่ีกำหนดให 

-  - การแกปญหา 
- การสื่อสารและการ

สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร 

- การเชื่องโยง 
- การใหเหตุผล 
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ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระสำคัญ สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

5. เขาใจการนำ
ความรูเก่ียวกับการ
แกสมการกำลัง
สองตัวแปรเดียวไป
ใชในการแกปญหา
ได 

6. เขาใจการนำ
ความรูเก่ียวกับการ
แกอสมการเชิงเสน 
ตัวแปรเดียวไปใช
ในการแกปญหาได 

7. เขาใจการนำ
ความรูเก่ียวกับการ
แกระบบสมการ 
เชิงเสนสองตัวแปร
ไปใชในการ
แกปญหาได 

8. เขาใจการนำ
ความรูเก่ียวกับ
พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม ไปใชใน
การแกปญหาได 

แปรเดียวไปใชใน
การแกปญหา 

- เขาใจการแก
อสมการเชิงเสน ตัว
แปรเดียวไปใชใน
การแกปญหา 
 

- เขาใจการนำความรู
เก่ียวกับการแก
ระบบสมการ เชิง
เสนสองตัวแปรไปใช
ในการแกปญหา 

- เขาใจการนำความรู
เก่ียวกับพ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม 
ไปใชในการ
แกปญหา 

- เขาใจการนำความรู
เก่ียวกับความคลาย
ไปใชในการ
แกปญหา 

- เขาใจการนำคา
อัตราสวนตรีโกณมิติ

- ฝกการแกอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว 

 
- ฝกการแกระบบ

สมการ เชิงเสนสอง
ตัวแปร 
 

- ฝกการหาพื้นท่ีผิว
และปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม  

- ฝกการทำโจทยความ
คลาย 

- ฝกการหาคา
อัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม 30 องศา 
45 องศา และ 60 
องศา  

- ฝกการนำความรู
เก่ียวกับสถิติ ความ
นาจะเปนไปใชใน
ชีวิตจริง 
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ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ความรู 
(K) 

ทักษะกระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระสำคัญ สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 

9. เขาใจการนำ
ความรูเก่ียวกับ
ความคลายไปใชใน
การแกปญหาได 

10. เขาใจการนำคา
อัตราสวน
ตรีโกณมิติของมุม 
30 องศา 45 
องศา และ 60 
องศา ไปใชในการ
แกปญหาได 

11. เขาใจการนำ
ความรูเก่ียวกับ
สถิติ ความนาจะ
เปนไปใชในชีวิต
จริงได 

 

ของมุม 30 องศา 
45 องศา และ 60 
องศา ไปใชในการ
แกปญหา 

- เขาใจการนำความรู
เก่ียวกับสถิติ ความ
นาจะเปนไปใชใน
ชีวิตจริง 
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คำอธิบายรายวิชา  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา   ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร                                    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑                                                       เวลาเรียน    ๒๐๐   ชั่วโมง       

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคำนวณ และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้ 
การใชจำนวนบอกปริมาณที่ไดจากการนับ การอาน และการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลข

ไทยแสดงจำนวนนับไมเกิน ๑๐๐ และ ๐ การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ การบอกอันดับที่ การแสดงจำนวน
นับไมเกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธของจำนวนแบบสวนยอย – สวนรวม หลักและคาของเลขโดดในแตละ
หลักการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การใชเครื่องหมาย = ≠ > < 
การเรียงลำดับจำนวนไมเกิน ๕ จำนวน 

ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ ความสัมพันธของ 
การบวกและการลบ โจทยปญหา 

แบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ๑และทีละ ๑๐แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ 
การเปรียบเทียบและการวัดความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร การเปรียบเทียบและการวัดน้ำหนัก

เปนกิโลกรัม เปนขีด การเชื่อมโยงหนวยการวัดน้ำหนักของทองถิ่นกับหนวยมาตรฐาน โจทยปญหาการบวก 
และโจทยปญหาการลบเก่ียวกับความยาว น้ำหนัก 

การจำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอกและ
กรวย 

การใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หนวย ในการหาคำตอบของ 
โจทยปญหา 

การจัดประสบการณหรือการสรางสถานการณที่ใกลตัวและบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการคดิคำนวณ และทักษะการ
แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนำประสบการณความรู 
ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 
รวมทั้งเห็นคุณคา และมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบมีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะ 
ที่ตองการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
ค ๑.๒ ป.๑/๑ 
ค ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ค ๒.๒ ป.๑/๑ 
ค ๓.๑ ป.๑/๑ 
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร                                           กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒                                                              เวลาเรียน    ๒๐๐   ช่ัวโมง      
               
            ศึกษาการอานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมเกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐ จำนวนคู จำนวนคี่ หลัก คาประจำหลักของ
เลขโดดในแตละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 
การบวกจำนวนท่ีมีผลบวกไมเกิน ๑,๐๐๐ การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน ๑,๐๐๐ ความสัมพันธของการบวก
และการลบ การหาตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและการลบ โจทยปญหาการบวก 
โจทยปญหาการลบ การสรางโจทยปญหา การสรางโจทยปญหาและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาจาก
ผลผลิตของทองถ่ิน     อำเภอพาน ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร การคูณจำนวนที่มีหนึ่ง
หลักกับจำนวนไมเกินสองหลัก ความสัมพันธของการคูณและการหาร การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่ง
หลัก การหาตัวไมทราบคา ในประโยคสัญลักษณ แสดงการคูณและการหาร การแกโจทยปญหาการคูณ 
และการหาร  การบวก ลบ คูณ หารระคน การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ศึกษาแบบรูป
ของจำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ ๒ ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐ แบบรูปซ้ำ การจำแนกลักษณะของรูปหลาย
เหลี่ยม วงกลม และวงรี และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูป การวัดความยาวเปนเมตร
และเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเปนเมตร การเปรียบเทียบความยาวโดยใชความสัมพันธระหวาง
เมตรและเซนติเมตร การแก     โจทยปญหาเก่ียวกับความยาวที่มีหนวยเปนเมตรและเซนติเมตร การบอก
เวลาเปนนาิกาและนาที การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาเปนชั่วโมง 
เปนนาที การอานปฏิทิน การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม
และขีด การใชมาตราชั่ง ตวง วัด แบบดั้งเดิมลานนา     การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม การเปรียบเทียบ
น้ำหนักโดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด การแกโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนัก การ
วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ เปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุ การอานแผนภูมิรูปภาพ และการใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของ
โจทยปญหาการใชขอมูลแผนภูมิรูปภาพจากทองถิ่น เชน    การซื้อขาย ปลานิล ลำไย ผลผลิต และสถานที่
ทองเที่ยว ของอำเภอพาน 
 การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษา คนควา โดยการปฏิบัติจริง 
ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนำประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได
ไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 การวัดและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และทักษะ           
ที่ตองการวัด 
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รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ป๒/๑,  ป๒/๒,  ป๒/๓,  ป๒/๔,  ป๒/๕,   ป๒/๖,   ป๒/๗,   ป๒/๘   

ค ๒.๑  ป๒/๑,  ป๒/๒,  ป๒/๓,  ป๒/๔,  ป๒/๕,   ป๒/๖ 

ค ๒.๒  ป๒/๑  
ค ๓.๑  ป๒/๑  

 รวมทั้งหมด   ๑๖   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร                                      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓                                                              เวลาเรียน    ๒๐๐   ชั่วโมง 
 

ฝกทักษะการคิดคำนวณ  และฝกการแกปญหาในเรื่อง จำนวนนับไมเกิน  ๑๐๐,000 การเขียน
และการอานตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจำนวน  การนับเพ่ิม  การนับลด  หลัก

และคูของเลขโดดในแตละหลัก  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบ  การใชเครื่องหมาย  =     >   
<  และการเรียงลำดับ  การบวก  การลบ  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไมเกินสี่หลัก  การคูณจำนวน
สองหลักกับจำนวนสองหลัก  การหารตัวตั้งไมเกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก  การบวก   การคูณ  การ
หารระคน  โจทยปญหา  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  และการสรางโจทยปญหาการบวก  การลบ  การ
คูณ  การหาร  การสรางโจทยปญหาและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาจากผลผลิตของทองถิ่นอำเภอ
พาน   การวัด ความยาว  (เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร)  การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม  การชั่ง  
(กิโลกรัม  กรัม  ขีด)  การเลือกเครื่องชั่ง การใชมาตราชั่ง ตวง วัด แบบดั้งเดิมลานนา    การเปรียบเทียบ  
การคาดคะเน  ความสัมพันธของหนวยการชั่ง  แกปญหาการชั่ง  การตวง  (ลิตร  มิลลิลิตร)  การเลือก
เครื่องตวงการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ  การคาดคะเน  แกปญหาการตวง  เวลา  การบอกเวลาเปน
นาิกาและนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใชจุดและการอาน  ความสัมพันธของหนวยเวลา  แกปญหาเวลา  
อานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณที่ระบุเวลา  เงิน  การเขียนและอานจำนวนเงินโดยใชจุด  
บันทึกรายรับ  รายจาย  แกโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน การใชจายเงินในชุมชน เพ่ือแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาเก่ียวกับเงิน รูปเรขาคณิต  การบอกชนิดรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  การเขียนรูเรขาคณิต  
และบอกรูปเรขาคณิตตาง ๆ ที่อยูในสิ่งแวดลอมรอบตัวรูปที่มีแกนสมมาตร  แบบรูปและความสัมพันธของ
เรขาคณิต  จุด  เสนตรง  รังสี  สวนของเสนตรง  มุม  เขียนชื่อจุด  เสนตรง  รังสี  สวนของเสนตรง  มุม  
และสัญลักษณ  แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง  การรวบรวมจำแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองสิ่งแวดลอม  
การอานแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงการใชขอมูลแผนภูมิรูปภาพจากทองถิ่น เชนการซื้อขาย ปลานิล 
ลำไย ผลผลิตของอำเภอพาน   
 ใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เพ่ือใหมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดการ
แกปญหา  การใชทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝเรียนรู  มุงมั่นการทำงาน อยูอยางพอเพียง รัก
ความเปนไทย  รักชาติ  ศาสตรกษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต  มีจิตสาธารณะ  พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมี
เจตคติที่ที่ดีตอคณติศาสตร  
 การวัดและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และทักษะ           
ที่ตองการวัด 
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รหัสตัวช้ีวัด   
ค๑.๑   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,ป๓/๑๑ 
ค๑.๒   ป.๓/๑  
ค๒.๑   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, ป๓/๑๒,ป๓/๑๓ 
ค๒.๒   ป.๓/๑  
ค๓.๑   ป.๓/๑ , ป.๓/๒  

 
รวมทั้งหมด  ๒๘   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร                                     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                       
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔                                                        เวลาเรียน   ๑๖๐    ชั่วโมง        
      

อาน เขียน เปรียบเทียบและเรียงลำดับตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือจากขอมูล
ประชากรที่อาศัยในตำบลตาง ๆ ของอำเภอพาน แสดงจำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ
ตาง ๆ  บอก อาน เขียน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษสวน จำนวนคละ แสดงปริมาณสิ่งตาง ๆ และแสดง
สิ่งตาง ๆ ตามเศษสวน จำนวนคละที่กำหนดและจำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
อาน เขียน เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง แสดงปริมาณของสิ่งตาง ๆ และแสดง
ตำแหนงจากสถานการณตาง ๆ ตามทศนิยมท่ีกำหนด ประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การ
หาร จากสถานการณตาง ๆ อยางสมเหตุสมผล  
ศึกษาหาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการบวกและแสดงการลบของจำนวนนับที่มากกวา 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาคาของตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ 
จำนวน ที่มีผลคูณไมเกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณแสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน ๖ หลัก ตัวหารไมเกิน 
๒ หลัก หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคน ของจำนวนนับและ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา ๒ 
ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ สรางโจทยปญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับและ ๐ 
โดยนำขอมูลจำนวนประชากรที่อาศัยอยูในตำบลตาง ๆ ของอำเภอพานมาสรางโจทยปญหาพรอมท้ังหา
คำตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษสวนและจำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  แสดงวิธี
หาหาคำตอบของโจทยปญหา การบวกและโจทยปญหา การลบเศษสวนและจำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่ง
เปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  

   ศึกษาหาผลบวก ผลบของทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการ
บวก การลบ ๒ ขั้นตอน ของทศนิยมไมเกิน ๓ ตำแหนง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 
วัดและสรางมุม โดยใชไมโพรแทรกเตอร แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับ ความยาวรอบรูปและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของตุงชัยลานนา จำแนกชนิดของมุมจากลวดลายของโคมไฟลานนา บอกชื่อ
มุม สวนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณแสดงมุม สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของ
ดาน ใชขอมูลจากแผนภูมิแทง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทยปญหา  นำขอมูลจำนวนสถานที่
สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานมาเขียนเปนแผนภูมิแทง 

ใชทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร ไปใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถ
ทำงานอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง 
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รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙, ป.๔/๑๐,  

                     ป.๔/๑๑, ป.๔/๑๒, ป.๔/๑๓, ป.๔/๑๔, ป.๔/๑๕, ป.๔/๑๖   
ค ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓     
ค ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒  
ค ๓.๑ ป.๔/๑  

รวมทั้งหมด   ๒๒  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร                                         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕                                                              เวลาเรียน   ๑๖๐    ชั่วโมง   
 

เขียนเศษสวนที่มีตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธี
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคำนวณ และฝกการแกปญหาในเนื้อหาตอไปนี้ 

การเปรียบเทียบเศษสวนและจำนวนคละ การบวก การลบเศษสวนและจำนวนคละ การคูณ การ
หาร ของเศษสวนและจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวนและจำนวนคละ การแกโจทย
ปญหา เศษสวนและจำนวนคละ ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม คาประมาณของทศนิยมไมเกิน 
3 ตำแหนงใหเปนจำนวนเต็มหนวย ทศนิยม 1 ตำแหนง และ 2 ตำแหนง การใชเครื่องหมาย ≈ การ
ประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม การคูณทศนิยม การหารทศนิยม 
ความสัมพันธระหวางหนวยความยาวเซนติเมตร กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร 
ความสัมพันธระหวางหนวยน้ำหนัก กิโลกรัมกับกรัม การแกโจทยปญหา เก่ียวกับความยาวและน้ำหนักโดย
ใชความรูเก่ียวกับทศนิยมและการเปลี่ยนหนวย การเชื่อมโยงหนวยการวัดและการช ั่งในทองถิ่น กับหนวย
สากล การแกโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ การอานและการเขียนรอยละหรือเปอรเซ็นต การแกโจทย 
ปญหารอยละ เสนตั้งฉากและสัญลักษณแสดงการตั้งฉาก เสนขนานและสัญลักษณแสดงการขนาน การ
สรางเสนขนาน มุมแยง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัดขวาง ชนิดและสมบัติของ
รูปสี่เหลี่ยม การสรางรูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และร
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ลักษณะและสวนตาง ๆ ของปริซึม ปริมาตรของทรงสี่เหลียมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความสัมพันธระหวาง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศกเซนติเมตร และ
ลูกบาศกเมตร การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก การอานและการเขียนแผนภูมิแทง การอานกราฟเสน  
 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัว บูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ิน ใหนักเรียน
ไดศึกษาคนควาจากการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการแกปญหา การสื่อสารและ การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง 
การใหเหตุผล และ การคิดสรางสรรค สามารถทำงานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งตระหนัก ในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร 
 การวัดและประเมินผล เนนการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยใหสอดคลองกับบริบท และเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  
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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 

รวมทั้งสิ้น   ๑๙  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร                                           กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖                                                              เวลาเรียน   ๑๖๐    ชั่วโมง 
 
           ศึกษา ฝกทักษะการคิดคำนวณ ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ในเนื้อหาตอไปนี้ 

ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ตัวหารรวมที่มากที่สุด (ห.ร.ม.) ผล
คูณรวมที่นอยที่สุด (ค.ร.น.) การแกโจทยปญหาโดยใชความรูเก่ียวกับ ห.ร.ม และ ค.ร.ม.. การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับเศษสวนและจำนวนคละ  การบวก การลบเศษสวนและจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษสวนและจำนวนคละ การแกโจทยปญหาเศษสวนและจำนวนคละ 2-3 ขั้นตอน ความสัมพันธ
ระหวางเศษสวนกับทศนิยม การหารทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเปนทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง การ
แลกเปลี่ยนเงินตรา การแกโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ขั้นตอน การแกโจทย
ปญหาเกี่ยวกับรอยละ  2-3 ขั้นตอน อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน มาตราสวน การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
อัตราสวนและมาตราสวน แบบรูปและความสัมพันธ การแกปญหาเก่ียวกับแบบรูป ชนิดและสมบัติของรูป
หลายเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม การสรางรูปสามเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ 
ของรูปหลายเหลี่ยม สวนตาง ๆ ของวงกลม การสรางวงกลม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม การแก
โจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคลี่ของ
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การอาน
แผนภูมริูปวงกลม การแกโจทยปญหาเก่ียวกับแผนภูมิรูปวงกลม 
 โดยจัดประสบการณการเรียนรูจากสถานการณที่ใกลตัว ทองถ่ินหรือที่พบเห็นในชีวิตจริง ให
นักเรียนศึกษาคนควาจากการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ และพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร โดยการหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของตุงชัยลานนา หาคำตอบของโจทยปญหาเมื่อให
ขอมูลแผนภูมิรูปวงกลมจากทองถ่ิน 
 สามารถทำงานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
มีความเชื่อมั่นในตนเองพรอมทั้งตระหนักในคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙,   
ป.๖/๑๐, ป.๖/๑๑, ป.๖/๑๒ 

ค ๑.๒   ป.๖/๑ 
ค ๒.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,   ป.๖/๓ 
ค ๒.๒ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,   ป.๖/๓,   ป.๖/๔ 
ค ๓.๑ ป.๖/๑  

รวมทั้งสิ้น   ๒๑ ขอ 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค 21101  คณิตศาสตรพื้นฐาน 1      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1     เวลา 60 ชั่วโมง        จำนวน 1.5 หนวยกิต 

 

ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตนในเรื่อง จำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็ม การคูณ
จำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม และสมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็ม ความหมายของเลขยกกำลัง การ
คูณและการหารเลขยกกำลัง และสัญกรณวิทยาศาสตร ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและ
การลบทศนิยม การคูณและการหารทศนิยม เศษสวนและการเปรียบเทียบเศษสวน การบวกและการลบ
เศษสวน การคูณและการหารเศษสวน และความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน  รูปเรขาคณิต
พ้ืนฐาน การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต และการสรางรูปเรขาคณิต หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ และ
ภาพดานหนา ภาพดานขาง และภาพดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่อยูใกลตัวใหผูเรียนไดศกึษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  
สาธิต ทดลอง  อภิปราย สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร ความสามารถใน
การแกปญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง  การใหเหตุผลและการคิด
สรางสรรค   เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในดานความคิด และการแกปญหา ตระหนักในคุณคาและมีเจต
คติที่ดีตอวิชาคณติศาสตร   

ตลอดจนฝกใหผูเรียนทำงานอยางมีระบบ มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  และมีจิตสาธารณะในการทำงานรวมกัน การวัดและการ
ประเมินผลใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ม.1/1, ม.1/2 
ค 2.2  ม.1/1, ม.1/2 

รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค 21102  คณิตศาสตรพื้นฐาน 2      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2     เวลา 60 ชั่วโมง        จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตนในเรื่อง การเตรียมความพรอมกอนรูจักสมการ สมการและคำตอบ
ของสมการ การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และโจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
อัตราสวน สัดสวน รอยละ และบทประยุกตการนำความรูเรื่องอัตราสวนมาใชกับอาชีพในทองถิ่น เชน 
การเกษตรเลี้ยงปลานิล ในเกษตรทฤษฎีใหม คูอันดับและกราฟของคูอันดับ กราฟและการนำไปใช และ
ความสัมพันธเชิงเสน คำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล และการนำเสนอขอมูลและการแปร
ความหมายขอมูล   

โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่อยูใกลตัวใหผูเรียนไดศกึษา  คนควาโดยปฏิบัติจริง  
สาธิต ทดลอง  อภิปราย สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร ความสามารถใน
การแกปญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง  การใหเหตุผลและการคิด
สรางสรรค   เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในดานความคิด และการแกปญหา ตระหนักในคุณคาและมีเจต
คติที่ดีตอวิชาคณติศาสตร   

ตลอดจนฝกใหผูเรียนทำงานอยางมีระบบ มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  และมีจิตสาธารณะในการทำงานรวมกัน การวัดและการ
ประเมินผลใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค 1.1  ม.1/3 
ค 1.3  ม.1/2, ม.1/2, ม.1/3 
ค 3.1  ม.1/1 

 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ค 22101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3                  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนท่ี1       เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่อง ทฤษฎีพีทาโกรัส ไดแก ทฤษฎีพีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีพีทา
โกรัสความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจำนวนจริง ไดแก จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง และรากที่สาม 
ปริซึมและทรงกระบอก ไดแก พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม และพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก 
การแปลงทางเรขาคณิต ไดแก การเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุน สมบัติของเลขยกกำลัง ไดแก 
การดำเนินการของเลขยกกำลัง และสมบัติอ่ืนๆของเลขยกกำลัง พหุนาม ไดแก การบวกและการลบเอก
นาม  การบวกและการลบพหุนาม การคูณพหุนาม และการหารพหุนามดวยเอกนาม 
        โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือ โจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง การให
เหตุผล  การคิดสรางสรรค 
        เพ่ือใหเกิดความมีระเบียบวินัย  ใฝรูใฝเรียน  มุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มี
วิจารณญาณ  รูจักนำความรูไปประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง  รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๑.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒    
ค ๑.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒    
ค ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒       

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ค 22102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4                  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนท่ี 2       เวลา  60  ช่ัวโมง          จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาความรูเก่ียวกับเรื่อง สถิติ(2) ไดแก  แผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ ฮิสโทแกรม และคากลาง
ของขอมูล ความเทากันทุกประการ ไดแก ความเทากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเทากันทุก
ประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมที่สัมพันธกันแบบ ดาน-มุม-ดาน มุม-ดาน-มุม ดาน-ดาน-ดาน มุม-
มุม-ดาน ฉาก-ดาน-ดาน และการนำไปใช เสนขนาน ไดแก เสนขนานและมุมภายใน เสนขนานและมุมแยง 
เสนขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  เสนขนานและรูปสามเหลี่ยม การใหเหตุผลทางเรขาคณิต ไดแก 
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการใหเหตุผลทางเรขาคณิต การสรางและการใหเหตุผลเกี่ยวกับการสราง การให
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ไดแก การแยกตัว
ประกอบของพหุนามโดยใชสมบัติการแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนกำลังสองสมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เปนผลตางกำลังสอง    

โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือ โจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  การเชื่อมโยง การให
เหตุผล การคิดสรางสรรค 

เพ่ือใหเกิดความมีระเบียบวินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทำงานอยางมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มี
วิจารณญาณ รู จักนำความรูไปประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมท้ังมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค ๒.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
 ค ๓.๑  ม.๑/๑    

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค 23101  คณิตศาสตรพื้นฐาน 5             กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 60 ชั่วโมง    จำนวน  1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเบื้องตนในเรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  การแกอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว การนำความรูเก่ียวกับการแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียว การนำ
ความรูเก่ียวกับการแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา สามเหลี่ยมที่คลายกัน สมบัติของ
รูปสามเหลี่ยมคลาย การนำความรูเก่ียวกับความคลายไปใชในการแกปญหา กราฟของฟงกชันกำลังสอง 
การนำความรูเก่ียวกับฟงกชันกำลังสองไปใชในการแกปญหา  การสรางแผนภาพกลอง อานและแปล
ความหมายและวิเคราะหขอมูล  การแปลความหมายของผลลัพธ  การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง   

โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่อยูใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา คนควาโดยปฏิบัติจริง
สาธิต ทดลอง อภิปราย สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร ความสามารถในการ
แกปญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง การใหเหตุผลและการคิด
สรางสรรค เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในดานความคิด และการแกปญหา ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติ
ที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  

ตลอดจนฝกใหผู เรียนทำงานอยางมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะในการทำงานรวมกัน การวัดและการ
ประเมินผลใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค.1.2 ม.3/1  , ม.3/2 
ค.1.3 ม.3/1  , ม.3/2   
ค.2.2 ม.3/1    
ค.3.1 ม.3/1   

 
รวมทั้งหมด   6  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ค 23102  คณิตศาสตรพื้นฐาน 6     กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ภาคเรียนท่ี 2            เวลา 60 ชั่วโมง    จำนวน  1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษาความรูพื้นฐานเบ้ืองตนในเรื่อง ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร การแกระบบสมการเชิงเสน
สองตัวแปร การนำความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในการแกโจทยปญหา 
วงกลม คอรด และเสนสัมผัส  ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรง
กลม การนำความรูเก่ียวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการแกโจทยปญหา
เก่ียวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรรวมถึงการศึกษาปริมาตรและพื้นท่ีผิวของเจดียวัดที่อยูในเขตเทศบาลตำบล
เมืองพาน เหตุการณจากการทดลองสุม  หาความนาจะเปนของเหตุการณ จากการทดลองสุม การนำ
ความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใชในชีวิตจริง และประกอบการตัดสินใจ  อัตราสวนตรีโกณมิติ  การนำคา
อัตราสวนตรีโกณมติขิองมุม  30  องศา  45  องศา  และ  60  องศา  ไปใชในการแกปญหา   

โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่อยูใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา คนควาโดยปฏิบัติจริง  
สาธิต ทดลอง อภิปราย สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร ความสามารถในการ
แกปญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง การใหเหตุผลและการคิด
สรางสรรค เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในดานความคิด และการแกปญหา ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติ
ที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร   

ตลอดจนฝกใหผู เรียนทำงานอยางมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีจิตสาธารณะในการทำงานรวมกัน การวัดและการ
ประเมินผลใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค.1.3 ม.3/1  , ม.3/3   
 ค.2.1 ม.3/2   

ค.2.2 ม.3/2 , ม.3/3 
ค.3.2 ม.3/1   

 
รวมทั้งหมด   6  ตัวชี้วัด 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 21201  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 1            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1    ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  40  ชั่วโมง 
 
ศึกษา  ฝกทักษะ/กระบวนการในสาระตอไปนี้ 
 พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรู  ความเขาใจ  เกิดทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร  ดัง
สาระตอไปนี้ 
  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับการแกปญหาโดยใช 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
  การวัด หนวยความยาว พ้ืนที่ การแกปญหาหรือสถานการณในชีวิตประจำวันโดยใชความรู เกี่ยวกับ
พ้ืนที่ การคาดคะเน 
   โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคดิคำนวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร  และนำประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตนคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
สามารถทำงานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตัวเอง 
การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   ดานทักษะ
กระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมนิผลระดับคณุภาพดาน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และระดับคุณภาพดาน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่ตรง
ตามสภาพจริงของดานตางๆ ที่ตองการวัดและประเมินผล   
 
ผลการเรียนรู 

4. สามารถหา ห.ร.ม และ ค.ร.น ได 

5. เขาใจเปรียบเทยีบหนวยความยาว  หนวยพื้นที่ในระบบเดียวกันและตางระบบ  และ เลือกใช 

หนวยการวัดไดอยางเหมาะสม 

6. นักเรียนสามารถวิเคราะหโจทยปญญาตางๆได 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 21202  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 2            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1    ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษา คนควา ฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี้ 
สถิติ การสรางรูปคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูลการนำเสนอขอมูลและการแปร

ความหมายขอมูล  
จำนวนและตัวเลข สัญลักษณแทนจำนวน ระบบเลขฐานตาง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 
รูปสามมิติ ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  การมองภาพสามมิติ การเขียน

ภาพสามมิติ และการเขียนภาพแบบ Isometric 
โดยการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป

รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคดิคำนวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร  และนำประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตนคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
สามารถทำงานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตัวเอง 

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   
ดานทักษะกระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และระดับคุณภาพดาน ก 

ารอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่ตรงตามสภาพจริงของดาน
ตาง ๆ ที่ตองการวัดและประเมินผล   
 
ผลการเรียนรู 

10. เขาใจคำถามทางสถิติและใชวิธีที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อตอบคำาถามทางสถิติ 

11. อาน วิเคราะห และแปลความหมายขอมูลซึ่งมีอยูในชีวิตจริงที่นำาเสนอดวยแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมแิทง กราฟเสนและแผนภูมิรูปวงกลม รวมทั้งเขียนแผนภูมริูปวงกลม 

12. เลือกใชความรูทางสถิติในการนำเสนอขอมูลที่มีอยูในชีวิตจริง โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

13. เขียนแสดงจำนวนดวยตัวเลขอียิปต ตัวเลขโรมัน และตัวเลขฮินดูอารบิกได 

14. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบตัวเลขฐานสิบ 

15. เขียนตัวเลขที่กำหนดใหเปนตัวเลขฐานสองได 

16. เขียนตัวเลขที่กำหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได 

17. อธิบายหรือบอกลักษณะของภาพสองมิติที่ไดจากการมองทางดานหนา ดานขางหรือดานบน ของ

รูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดใหได 

18. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีภาพดานหนา ดานขางและดานบนตามท่ีกำหนดใหได 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ค 22201  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 3            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนท่ี 1      เวลา  40  ชั่วโมง 

 
ศึกษา ฝกทักษะ/กระบวนการในสาระตอไปนี้  

  พหุนาม การบวกและการลบเอกนาม การบวกและการลบเอกนามพหุนาม การคณูพหุนาม  การหาร 
พหุนามดวยเอกนาม 

กรณฑที่ 2 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงที่อยูในรูป a  เมื่อ 0a  
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจำวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา คนควา 

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและ เชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และนำประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรู
สิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งตระหนักในคุณคา
และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมคีวามเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   
ดานทักษะกระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และระดับคุณภาพดาน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่ตรงตามสภาพจริงของดานตางๆ ที่ตองการวัดและประเมินผล   

 
 

ผลการเรียนรู 
1. เขาใจหลักการการดำเนินการของพหุนาม และใชพหุนามในการแกปญหาคณิตศาสตรได 

2. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องกรณฑที่สอง แสดงการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงที่อยูในรูป 

a  เมื่อ 0a  และนำความรูเรื่อง กรณฑที่สองไปใชในการแกปญหาได 

3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 22202  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 4            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2    ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  40  ชั่วโมง 
 

    ศกึษา ฝกทักษะ/กระบวนการในสาระตอไปนี้  
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใชสมบัติการแจก

แจง กำลังสองสมบูรณ ผลตางของกำลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีเกินสองสอง โดยใชสมบัติ

การแจกแจง 

การประยุกตสมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียว และการนำไปใช 

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจำวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดย

การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแกปญหา การ

ใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนำประสบการณดานความรู ความคิดทักษะกระบวนการ

ที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ

คณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 

และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   
ดานทักษะกระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และระดับคุณภาพดาน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่ตรงตามสภาพจริงของดานตางๆ ที่ตองการวัดและประเมินผล   
 

ผลการเรียนรู 
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใชสมบัติการแจกแจงได 

2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณได 

3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยผลตางของกำลังสองได 

4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่มีดีกรีสูงกวาสองได 

5. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง โดยอาศัยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณหรือใช

ทฤษฎีเศษเหลือได 

6. แกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 

7. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 

8. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได 

9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ค23201  ช่ือรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร5             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 3    ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคำนวณ ฝกการแกปญหา ฝกการอาน คิดวิเคราะห และเขียนโจทยปญหา
ในสาระตอไปนี ้
 ระบบสมการ การแกระบบสมการเชิงเสนกับสมการดีการีสอง และการแกระบบสมการดีกรีสองท้ังสอง
สมการ การนำความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการดีกรีสองไปใชในการแกปญหา 

เศษสวนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนของพหุนาม 
  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาเพ่ือใหมีความรู จัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัว ให
ผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการปฏิบัติจริง ทดสอบ สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด
คำนวณ การคิดวิเคราะหการแกปญหาการให เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนำ
ประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ การนำเสนอไดอยา
ถูกตองและชัดเจน เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตรและนำความรูหลักการกระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดี
ตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบ ระเบียบและรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน และสามารถคิดวิเคราะห เขียนสื่อความได 

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   
ดานทักษะกระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และระดับคุณภาพดาน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่ตรงตามสภาพจริงของดานตางๆ ที่ตองการวัดและประเมินผล   

 
ผลการเรียนรู 

6. แกระบบสมการที่ประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสองได 

7. แกระบบสมการที่ประกอบดวยสมการสมการดีกรีสองทั้งสองสมการได 

8. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องระบบสมการ และนำความรูเรื่องระบบสมการ ไปใชแกปญหาได 

9. บวก ลบ คูณ หารเศษสวนของพหุนามได 

10. แกโจทยปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนามได 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค 23202  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 6            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 3    ภาคเรียนท่ี 2       เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ศึกษา มุมที่จุดศูนยกลางและมุมในสวนโคงของวงกลม  คอรดของวงกลม และ เสนสัมผัสวงกลม 
ฝกทักษะการคดิคำนวณ ฝกการแกปญหา ฝกการอาน คิดวิเคราะห และเขียนโจทยปญหาในขอสอบแขงขัน
ระดับชาติ ตางๆ  

ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาเพ่ือใหมีความรู จัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัว ให
ผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการปฏิบัติจริง ทดสอบ สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิด
คำนวณ การคิดวิเคราะหการแกปญหาการให เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนำ
ประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ การนำเสนอไดอยา
ถูกตองและชัดเจน เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตรและนำความรูหลักการกระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดี
ตอคณิตศาสตร สามารถทำงานอยางเปนระบบ ระเบียบและรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน และสามารถคิดวิเคราะห เขียนสื่อความได 

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ เชน  ดานความรู(K)   
ดานทักษะกระบวนการ(P)  และ ดานคุณธรรม จริยธรรม (A)   การประเมินผลระดับคุณภาพดาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และระดับคุณภาพดาน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่ตรงตามสภาพจริงของดานตางๆ ที่ตองการวัดและประเมินผล   

 
ผลการเรียนรู 

1. บอกทฤษฎีบทเก่ียวกับมุมที่จุดศนูยกลางและมุมในสวนโคงของวงกลม คอรดของวงกลม และ

เสนสัมผัสวงกลม 
2. นำทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมไปใชในการใหเหตุผลและการแกปญหาคณิตศาสตร 

3. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองได 

4. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับฟงกชันกำลังสองไปใชในการแกปญหาได 

5. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับการแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหาได 

6. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับการแกอสมการเชิงเสน ตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหาได 

7. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการ เชิงเสนสองตัวแปรไปใชในการแกปญหาได 

8. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใชในการ

แกปญหาได 

9. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับความคลายไปใชในการแกปญหาได 
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10. เขาใจการนำคาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใชในการ

แกปญหาได 

11. เขาใจการนำความรูเก่ียวกับสถิติ ความนาจะเปนไปใชในชีวิตจริงได 
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โครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค11101 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้น ป.1 จำนวน 200 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  70/30 (ประถมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 จำนวนนับ 
๑ ถึง ๑๐ 
และ ๐ 

มาตรฐาน ค 1.1  
 ป.1/1 
 ป.1/2 
 ป.1/3 

- การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ 
- การอานและการเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน 
- การแสดงจำนวนนับไมเกิน ๒๐ 
ในรูปความสัมพันธของจำนวนแบบ
สวนยอย – สวนรวม (Part -
Whole Relationship) 
- การเปรียบเทียบจำนวนและการ
ใชเครื่องหมาย = ≠ > < 
- การเรียงลำดับจำนวน 

1. การนับหนึ่งถึงสิบ และศูนย 
2. การเขียนตัวเลข และตัวหนังสือ

แสดงจำนวนหนึ่งถึงสิบ และศูนย 
3. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

จำนวน 1 ถึง 10 และศูนย 
4. ความสัมพันธของจำนวนแบบ

สวนยอย-สวนรวมของจำนวน 0 
ถึง 10 

5. การบอกจำนวนโดยไมตองนับ 
 

- แฟมสะสมงาน 18 10 

2 การบวก
จำนวนสอง
จำนวนที่
ผลบวกไม
เกิน 10 

มาตรฐาน ค 1.1  
ป.1/4 
ป.1/5 
 

-  ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ การหา
ผลบวก การหาผลลบ และ
ความสัมพันธของการบวกและการ
ลบ 
- การแกโจทยปญหาการบวก 
โจทยปญหา 
การลบ และการสรางโจทยปญหา
พรอมทั้งหาคำตอบ 

1. การรวมจำนวนสองจำนวน 
2. การหาผลบวก 
3. ศูนยกับการบวก 
4. ความสัมพันธของจำนวนแบบ

สวนยอย-สวนรวมกับการบวก 
5. การสลับที่ของการบวก 
6. โจทยปญหาการบวก และการ

สรางโจทยปญหาการบวก 
 

- แฟมสะสมงาน 15 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

3 การลบ
จำนวนสอง
จำนวนที่ตัว
ตั้งไมเกิน 
10 

มาตรฐาน ค 1.1  
ป.1/4 
ป.1/5 
 

-  ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ การหา
ผลบวก การหาผลลบ และ
ความสัมพันธของการบวกและการ
ลบ 
- การแกโจทยปญหาการบวก 
โจทยปญหา 
การลบ และการสรางโจทยปญหา
พรอมทั้งหาคำตอบ 

1.การลบโดยการเอาออก 
2. การลบโดยการเปรียบเทียบ 
3. การลบโดยความสัมพันธของ    
   การบวก และการลบ 
4. การลบดวย 0 
5. ความสัมพันธของจำนวนแบบ  
   สวนยอย-สวนรวมกับการลบ 
6 การหาผลลบ 
7. การหาคาของตัวไมทราบคาใน  
  ประโยคสัญลักษณการบวก    
  และประโยคสัญลักษณการลบ 
8. โจทยปญหาการลบ และการ   
  สรางโจทยปญหาการลบ 

- แฟมสะสมงาน 16 10 

4 จำนวนนับ 
11 ถึง 20 

มาตรฐาน ค 1.1  
 ป.1/1 
 ป.1/2 
 ป.1/3 

จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐ และ ๐ 
- การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ 
- การอานและการเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน 
- การแสดงจำนวนนับไมเกิน ๒๐ 
ในรูปความสัมพันธของจำนวนแบบ
สวนยอย – สวนรวม (Part -
Whole Relationship) 
- การเปรียบเทียบจำนวนและการ
ใชเครื่องหมาย = ≠ > < 
- การเรียงลำดับจำนวน 

1. การนับสิบเอ็ดถึงยี่สิบ 
2. การแสดงจำนวนนับสิบเอ็ด    ถึง

ยี่สิบดวยกรอบสิบ 
3. การเขียนตัวเลข และตัวหนังสือ

แสดงจำนวนสิบเอ็ดถึงยี่สิบ 
4. การเขียนจำนวนในรูปกระจาย 
5. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

จำนวน 
6. ความสัมพันธของจำนวนแบบ
สวนยอย-สวนรวม 
 

- แฟมสะสมงาน 12 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

5 การบวก 
การลบ
จำนวนนับ
ไมเกิน 20 

มาตรฐาน ค 1.1  
ป.1/4 
ป.1/5 
 

-  ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ การหา
ผลบวก การหาผลลบ และ
ความสัมพันธของการบวกและการ
ลบ 
- การแกโจทยปญหาการบวก 
โจทยปญหา 
การลบ และการสรางโจทยปญหา
พรอมทั้งหาคำตอบ 

1.การหาผลบวก 
2.การบวกจำนวนสามจำนวน 
3.การหาผลลบ 
4. การลบจำนวนสามจำนวน 
5. การหาคาของตัวไมทราบคาใน     
  ประโยคสัญลักษณการบวก    
   และประโยคสัญลักษณการลบ 
6. โจทยปญหาการบวก โจทย    
   ปญหาการลบ และการสราง  
   โจทยปญหา 

- แฟมสะสมงาน 19 10 

6 แผนภูมิ
รูปภาพ 

มาตรฐาน ค ๓.๑ 
ป.๑/1 

- การอานแผนภูมิรูปภาพ 1. การอานแผนภูมิรูปภาพ 
2. รอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพ 

- แฟมสะสมงาน 7 10 

7 การวัด
น้ำหนัก 

มาตรฐาน ค 2.1 
ป.๑/๒ 
 

น้ำหนัก 
-การวัดน้ำหนักโดยใชหนวยที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน  
-การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปน
ขีด 
-การเปรียบเทียบน้ำหนักเปน
กิโลกรัม เปนขีด 
-การแกโจทยปญหาการบวก การ
ลบเก่ียวกับ น้ำหนักที่มีหนวยเปน
กิโลกรัม เปนขีด  

 1.ห น ว ย น้ ำ ห นั ก ที่ ไ ม ใช ห น ว ย
มาตรฐาน 

 2.การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม  
    เปนขีด 
 3.การคาดคะเนน้ำหนักเปน 
   กิโลกรัม 
 4.การเปรียบเทียบน้ำหนักเปน 
   กิโลกรัม เปนขีด 
 5.โจทยปญหาการบวก และโจทย 

  ปญหาการลบเก่ียวกับน้ำหนัก 

- แฟมสะสมงาน 13 10 

สอบปลายภาค  30 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ภาคเรียนท่ี ๑ 10๐ 100 

8 การบอก
ตำแหนง
และอันดับท่ี 

มาตรฐาน ค ๑.1 
ป.๑/๓ 

- หลัก คูของเลขโดดในแตละหลัก
และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน
ในรูปกระจาย 
- การเรียงลำดับจำนวน 

 1.การบอกตำแหนงและอันดับที่ของ
สิ่งตางๆ 

2. การแสดงสิ่งตางๆตามตำแหนง
และอันดับที ่

3. การนำไปใช 
 

- แฟมสะสมงาน 10 10 

๙ รูปเรขาคณิต มาตรฐาน ค ๒.๒ 
ป.๑/๑ 

- แบบรูปซ้ำของจำนวน 
รูปเรขาคณิตและ 
รูปอ่ืน ๆ 
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 

1. ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม    
    ทรงกระบอก และกรวย 
2. สิ่งรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 
3. รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  
   วงกลมและวงร ี
4. ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูป  
   สี่เหลี่ยม วงกลมและวงร ี
5. การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูป 
    สีเ่หลี่ยม วงกลมและวงร ี
6.แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิต 
   และรูปอื่นๆและการหารูปที่  
   หายไป 
7. การสรางแบบรูปซ้ำของรูป   
   เรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ 

 8.การนำไปใช 

- แฟมสะสมงาน 14 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

๑๐ จำนวนนับ 
21 ถึง 
100 

มาตรฐาน ค 1.1  
 ป.1/1 
 ป.1/2 
 ป.1/3 

- การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐ 
- การอานและการเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน 
- การแสดงจำนวนนับไมเกิน ๒๐ 
ในรูปความสัมพันธของจำนวนแบบ
สวนยอย – สวนรวม (Part -
Whole Relationship) 
- การเปรียบเทียบจำนวนและการ
ใชเครื่องหมาย = ≠ > < 
- การเรียงลำดับจำนวน 

1. การนับและการแสดงจำนวนนับ 
    21 ถึง 100 
2 .หลัก คาของเลขโดดในแตละ 
   หลักของจำนวนนับ 21 ถึง 100 
3. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ 
   จำนวน 
4. แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึน  
   และลดลงทีละ1 ทีละ 10 
5. แบบรูปของจำนวนบนตาราง 
   รอย 
 

- แฟมสะสมงาน 15 10 

๑๑ การวัดความ
ยาว 

มาตรฐาน ค 2.1 
ป.๑/๑ 
 

-การวัดความยาวโดยใชหนวยที่
ไมใชหนวยมาตรฐาน 
-การวัดความยาวเปนเซนติเมตร 
เปนเมตร 
-การเปรียบเทียบความยาวเปน
เซนติเมตร เปนเมตร 
-การแกโจทยปญหาการบวก การ
ลบเก่ียวกับความยาวที่มีหนวยเปน
เซนติเมตร เปนเมตร 
 
 

1. การวัดความยาวโดยใชหนวยที ่
   ไมใชหนวยมาตรฐาน 
2 .การวัดความยาวเปนเมตร เปน  
   เซนติเมตร 
3. การคาดคะเนความยาวเปน 
   เซนติเมตร 
4. การเปรียบเทียบความยาว 
5. โจทยปญหาการบวก และโจทย  
    ปญหาการลบเก่ียวกับความยาว 

- แฟมสะสมงาน 13 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

๑๒ การบวกที่
ผลบวกไม
เกิน100 

มาตรฐาน ค 1.1  
ป.1/4 
ป.1/5 
 

-  ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ การหา
ผลบวก การหาผลลบ และ
ความสัมพันธของการบวกและการ
ลบ 
- การแกโจทยปญหาการบวก 
โจทยปญหา 
การลบ และการสรางโจทยปญหา
พรอมทั้งหาคำตอบ 

1. การบวกจำนวนสองหลักกับ   
    หนึ่งหลักที่ผลบวกไมเกิน100 
2. การบวกจำนวนสองหลักกับ   
    สองหลักที่ผลบวกไมเกิน100  
    ไมมีการทด 
3. การหาผลบวกโดยการตั้งบวก 

- แฟมสะสมงาน 14 10 

๑๓ การลบ
จำนวนที่ตัว
ตั้งไมเกิน 
100 

มาตรฐาน ค 1.1  
ป.1/4 
ป.1/5 
 

-  ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ การหา
ผลบวก การหาผลลบ และ
ความสัมพันธของการบวกและการ
ลบ 
- การแกโจทยปญหาการบวก 
โจทยปญหา 
การลบ และการสรางโจทยปญหา
พรอมทั้งหาคำตอบ 

1.การลบจำนวนสองหลักกับ  
  จำนวนหนึ่งหลัก 
2.การลบจำนวนสองหลักกับ  
  จำนวนสองหลัก 
3.การหาผลลบโดยการตั้งลบ 
4.ความสัมพันธของการบวกและ 
  การลบ 
5.การหาตัวไมทราบคาของ  
  ประโยคสัญลักษณการบวก   
  และประโยคสัญลักษณการลบ 

- แฟมสะสมงาน 14 10 

๑๔ โจทยปญหา
การบวก 
และโจทย
ปญหาการ
ลบ 

มาตรฐาน ค 1.1  
ป.1/4 
ป.1/5 
 

-  ความหมายของการบวก 
ความหมายของการลบ การหา
ผลบวก การหาผลลบ และ
ความสัมพันธของการบวกและการ
ลบ 

1.สถานการณบวก 
2.สถานการณลบ 
3.โจทยปญหาการบวก และโจทย  
   ปญหาการลบ 
4.การสรางโจทยปญหาการบวก   

- แฟมสะสมงาน 20 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- การแกโจทยปญหาการบวก 
โจทยปญหา 
การลบ และการสรางโจทยปญหา
พรอมทั้งหาคำตอบ 

  และโจทยปญหาการลบ 

สอบปลายภาค ๒ 30 

ภาคเรียนท่ี ๒ 100 100 

รวมทั้งรายวิชา 200 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค 12101 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้น ป.2 จำนวน 200 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  70/30 (ประถมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1. จำนวนนับ

ไมเกิน 

1,000 และ 

0 

มาตรฐาน ค 1.1  

   ป.2/1  

   ป.2/2 

   ป.2/3 

จำนวนนับไมเกิน 1000 และ 0 
-การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 
และทีละ 100 
-การอานและเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก 
-จำนวนคู จำนวนคี ่
-หลัก คาของเลขโดดแตละหลัก 
-การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวน 

จำนวนนับที่ไมเกิน 1,000 และ 0 

สามารถเขียนและอานตัวเลขฮินดู

อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ 

นับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และที

ละ 100 จำแนกเปนจำนวนคูและ

จำนวนคี่ เขียนแสดงจำนวนในรูป

กระจาย ซึ่งเปนการเขียน 

ตามคาของเลขโดดในแตละหลัก 

เปรียบเทียบจำนวนที่เทากันหรือไม

เทากัน มากกวา หรือนอยกวา โดย

ใชเครื่องหมาย = ≠ > < และ

เรียงลำดับจำนวนจากนอยไปมาก

หรือจากมากไปนอย 

-  จิ ก ซ อ ว ข อ ง
จำนวนนับไม เกิน 
1,000 และ 0 

 

15 15 

2. การบวก

จำนวนที่มี

ผลบวกไม

เกิน 1,000 

มาตรฐาน ค 1.1  

   ป.2/4  

   ป.2/8 

  

การบวก 
-การหาผลบวก 
-การบวกจำนวนสามจำนวน 
-การหาคาของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณการบวก  
-โจทยปญหาการบวก  

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มี

ผลบวกไมเกิน 1,000 และการบวก

จำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไมเกิน 

1,000 มีวิธีการที่หลากหลาย โดย

ใชทักษะกระบวนการทาง

- การสรางโจทย
ปญหาแสนสนุก 
 

20 20 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

 
 
 
 
 

คณิตศาสตรในการหาคำตอบ  

การแกโจทยปญหาการบวก ตอง

วิเคราะหโจทยและแสดงวิธีทำเพ่ือ

หาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของคำตอบ และการ

สรางโจทยปญหาการบวกจะสรางให

สอดคลองกับสิ่งที่โจทยกำหนดให

และเหมาะสมกับสถานการณ 

ในชีวิตจริง 
3. การลบ

จำนวนที่มี

ตัวตั้งไมเกิน 

1,000  

มาตรฐาน ค 1.1  

   ป.2/4  

   ป.2/8 

การลบ 
-การหาผลลบ 
- การลบจำนวนสามจำนวน 
-การหาคาของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณการลบ 
-โจทยปญหาการลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้ง

ไมเกิน 1,000 มีวิธีการที่

หลากหลายและใชทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตรในการ

หาคำตอบและตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของคำตอบ การหาตัว

ไมทราบคาในประโยค-สัญลักษณ

แสดงการบวกและการลบ สามารถ

ใชความสัมพันธของการบวกและการ

ลบมาชวยในการหาคำตอบ สวนการ

แกโจทยปญหาการลบ ตองวิเคราะห

โจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหาคำตอบ 

รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล

- สมุดเลมเล็ก
เรื่อง การลบ
จำนวนที่มีตัวตั้งไม
เกิน 1,000  
 

26 26 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ของคำตอบ 
4. แบบรูปของ

จำนวน 
มีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือเปนพื้นฐาน 
แตไมวัดผล 

-การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดย
ใชแบบของรูป 
-แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณติและ
รูปอ่ืนๆ 
 
 

ความสัมพันธในแบบรูปของจำนวน
ที่เพ่ิมข้ึนทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 100 
และลดลงทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 100
และแบบรูปซ้ำของจำนวน สามารถ
บอกจำนวนตอไปหรือจำนวนที่
หายไปได 

-ลูกบาศกแบบรูป
ของจำนวน 

9 9 

5. รูปเรขาคณิต มาตรฐาน ค 2.2 
   ป.2/1 

รูปเรขาคณิตสองมิติ  
-  ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 
วงกลม และวงรี และการเขียนรูป
เรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูป 

ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ 
พิจารณาจากจำนวนดาน จำนวน
มุม สวนการเขียนรูปเรขาคณิตสอง
มิติ สามารถใชแบบของรูป
เรขาคณิตมาเขียนตามขอบในหรือ
ขอบนอก 

-ภาพวาดทิวทัศน
โดยใชแบบรูป 
 

6 6 

6. การวัดความ
ยาว 

มาตรฐาน ค 2.1 
   ป.2/2 
   ป.2/3 
 

ความยาว  
-  การวัดความยาวเปนเมตรและ
เซนติเมตร 
- การคาดคะเนความยาวเปนเมตร 
-  การเปรียบเทียบความยาวโดยใช
ความสัมพันธระหวาง เมตรกับ
เซนติเมตร 
-  การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
ความยาวที่มีหนวยเปนเมตร
 และเซนติเมตร 

การวัดความยาวเปนเมตรและ
เซนติเมตร ซึ่งหนวยเมตรและ
เซนติเมตรเปนหนวยมาตรฐานท่ีใช
บอกความยาว ความสูง และ
ระยะทาง  สามารถนำความยาวของ
สิ่งตาง ๆ ในหนวยเดียวกัน มา
เปรียบเทียบกันได และการแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับการวัดความยาว 
สามารถทำไดหลายวิธี แตควรเลือก
วิธีแกปญหาที่เหมาะสม 

-การวัดความยาว
ของสิ่งรอบตัว 

 

14 14 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

 
 

7. เวลา มาตรฐาน ค 2.1 
   ป.2/1 

 เวลา  
-  การบอกเวลาเปนนาิกาและ
นาที (ชวง 5 นาที) 
- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง 
เปนนาท ี
- การเปรียบเทียบระยะเวลาเปน
ชั่วโมง เปนนาท ี
-  การอานปฏิทิน 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 

การบอกเวลาบนหนาปดนาิกา 
(ชวง 5 นาที) จะบอกเปนนาิกา
กับนาที และสามารถบอก
ระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาท ีซึ่ง
นำมาเปรียบเทียบกันได สวนการ
บอกวัน เดือน ป  
จะดูไดจากปฏิทิน การแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับเวลาเปนการนำ
เวลาในหนวยเดียวกันมาบวก ลบ 
คูณ หารกัน 

- บันทึก เรื่อง งาน
อดิเรกของฉัน 

20 20 

8. การคูณ
จำนวนไม
เกิน 1,000 
และ 0 

มาตรฐาน ค 1.1  
   ป.2/5  
   ป.2/8  

-   ความหมายของการคูณ  
-การหาผลคูณ และความสัมพันธ

ของการคูณและการหาร 
-  การแกโจทยปญหาและการสราง
โจทยปญหา พรอมทั้งหาคำตอบ 

การคณูจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ
จำนวนที่ไมเกินสองหลัก มีวิธีการที่
หลากหลายและใชทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรในการ
หาคำตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ สวนการแก
โจทยปญหาการคูณ ตองวิเคราะห
โจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหาคำตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคำตอบ 
 
 

- 20 20 



150 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

 
 

9. การหาร
จำนวนไม
เกิน 1,000 

มาตรฐาน ค 1.1  
   ป.2/5  
 ป.2/6 
   ป.2/8  
    

-   ความหมายของการหาร การหา
ผลหารและเศษ และ
ความสัมพันธของการคูณและ
การหาร 

- การแกโจทยปญหาและการสราง
โจทยปญหา พรอมทั้งหาคำตอบ 
 

การหารท่ีตัวหารและผลหารมีหนึ่ง
หลัก มีวิธีการที่หลากหลายและใช
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
ในการหาคำตอบและตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคำตอบ การ
หาตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการคูณและการหาร 
สามารถใชความสัมพันธของการคูณ
และการหารมาชวยในการหาคำตอบ 
สวนการแกโจทยปญหาการหาร ตอง
วิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือ
หาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

-  สมุดเลมเล็ก 
เรื่อง การหาร
จำนวนไมเกิน 
1,000 

20 20 

10. การวัด
น้ำหนัก 

ค 2.1  
   ป.2/4  
   ป.2/5 

น้ำหนัก 
-  การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัมและ
กรัม กิโลกรัมและขีด 
- การคาดคะเนน้ำหนักเปน
กิโลกรัม 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช
ความสัมพันธระหวาง กิโลกรัม
กับกรัม กิโลกรัมกับขีด 
-  การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ

การวัดน้ำหนักโดยใชหนวยมาตรฐาน 
จะบอกน้ำหนักเปนขีด กรัม กิโลกรัม 
ซึ่งสามารถนำน้ำหนักของสิ่งตางๆ 
มาเปรียบเทียบกันไดโดยใช
ความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับ
กรัม กิโลกรัมกับขีด สวนการแก
โจทยปญหาเก่ียวกับการวัดน้ำหนัก
สามารถทำไดหลายวิธีแตควรเลือก
วิธีแกปญหาที่เหมาะสม  

- กาเปรียบเทียบ
น้ำหนักโดยใช
ความสัมพันธ
ระหวางกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัม
และขีด 

15 15 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

น้ำหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัม และ
กรัม กิโลกรัมและขีด 

11. ปริมาตรและ
ความจ ุ

ค 2.1  
   ป.2/6 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุโดย
ใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 
-  การวัดปริมาตรและความจุเปน
ชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร 
-  การเปรียบเทียบปริมาตรและ
ความจุเปนชอนชา ชอนโตะ 
 ถวยตวง ลิตร 
-  การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรและความจุที่มีหนวยเปน
ชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร 

การวัดปริมาตรและความจุโดยใช
หนวยมาตรฐาน  
จะบอกปริมาตรหรือความจุเปน
หนวยชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง 
และลิตร ซึ่งสามารถนำปริมาตรหรือ
ความจุในหนวยเดียวกันมา
เปรียบเทียบกันได และการแกโจทย
ปญหาเก่ียวกับการวัดปริมาตรและ
ความจุสามารถทำได 
หลายวิธี แตควรเลือกวิธีแกปญหาที่
เหมาะสม 
 

- 15 15 

12 การนำเสนอ
ขอมูล 

ค 3.1  
   ป.2/1 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานแผนภูมิรูปภาพ 

แผนภูมิรูปภาพเปนวิธีการนำเสนอ
ขอมูล 
อยางหนึ่งเพ่ือความสะดวกในการ
อานขอมูล   
 

- 5 5 

13 การบวก ลบ 
คูณ หาร
ระคน 

ค 1.1  
   ป.2/7  
   ป.2/8 
 

การบวก ลบ คูณ หารระคน 
-การหาผลลัพธการบวก ลบ คูณ 
หารระคน 
- โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ 

การบวก ลบ คูณ หารระคน มีวิธีการ
ที่หลากหลายและใชทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรในการ
หาคำตอบและตรวจสอบความ

- สมุดเลมเล็ก เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ 
หารระคน 

15 15 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

หาร 2 ขั้นตอน สมเหตุสมผลของคำตอบ สวนการ
แกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน ตองวิเคราะหโจทย และ
แสดงวิธีทำเพ่ือหาคำตอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

รวม 200 200 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค 13101 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้น ป.3 จำนวน 200 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  70/30 (ประถมศึกษา) 
 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

1 จำนวนนับ

ไมเกิน 

100,000   

มาตรฐาน ค 1.1 
   ป.3/1 

   ป.3/2 

จำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 
0 

- การอาน การเขียนตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดง
จำนวน 

- หลัก คาของเลขโดดในแตละ
หลักและการเขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย 

- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ 

จำนวนนับที่ไมเกิน 100,000 
และ 0 สามารถอานและเขียนแทน
ดวยตัวเลขฮินดู  อารบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือ จำนวนตาง ๆ 
จะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับ
จำนวนหลักและคาของตัวเลขใน
แตละหลักที่จะทำใหจำนวนมีคา
แตกตางกัน ซึ่งจำนวนนับที่ไมเกิน 
100,000 จะเปนการบอกจำนวน
ที่มีตัวเลขที่ไมเกินหกหลัก จำนวน
นับไมเกิน 100,000 สามารถ
นำมาเปรียบเทียบกันได โดยมีคา
เทากันหรือไมเทากันและคาไม
เทากันอาจมีคามากกวาหรือนอย
กวากันอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น  
โดยใชเครื่องหมาย =  ≠  >  < 
แสดงการเปรียบเทียบ การ
เรียงลำดับจำนวน   หลาย ๆ 
จำนวน ทำไดโดยการเปรียบเทียบ

- ชิ้นงาน สมุดเลม
เล็กติดภาพ
เรียงลำดับราคา
สินคา โดยให
นักเรียนทำสมุดเลม
เล็ก ตัดภาพสินคา
จากนิตยสารหรือ
ใบปลิวตาง ๆ 
จากนั้นนำมาติด
เรียงลำดับราคา
สินคา อยางนอย 
10 ชนิด 

15 15 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

จำนวนทุก ๆ จำนวน แลว
เรียงลำดับจำนวนจากนอยไปมาก 
หรือจากมากไปนอย 

2 การบวก

จำนวนนับที่

มีผลบวกไม

เกิน 

100,000 

มาตฐาน  ค 1.1  
   ป.3/5 

   ป.3/9 
มาตฐาน ค 1.2  
   ป.3/1 

การบวก จำนวนนับที่ไมเกิน 
100,000 และ 0 

- การบวก  
- การแกโจทยปญหาและการสราง

โจทยปญหา พรอมทั้งหาคำตอบ 
 

การบวกจำนวนสองจำนวนท่ีมี
ผลบวกไมเกิน 100,000 ใหบวก
จำนวนที่อยู ในหลักเดียวกันเขา
ดวยกัน โดยเริ่มบวกจากหลักหนวย
ก อน ถ าผลบวกในหลั กใดเป น
จำนวนสองหลักใหทดจำนวนที่ครบ
สิบไปยังหลักถัดไปทางซาย การ
บวกจำนวนสามจำนวนใช วิ ธี
เดียวกันกับการบวกจำนวนสอง
จำนวน คือ การบวกจำนวนที่อยูใน
หลักเดียวกันเขาดวยกัน โจทย
ปญหาการบวกจะประกอบไปดวย
สองสวนคือ สวนท่ีโจทยกำหนดให
และสวนที่โจทยถาม การหาคำตอบ
โจทยปญหาการบวก ทำไดโดยการ
วิ เคราะห โจทย  เขียนประโยค
สัญลักษณแลวหาคำตอบ 

- ชิ้นงาน สราง
โจทยปญหาการ
บวกที่มีผลบวกไม
เกิน 100,000 
โดยใหนักเรียนหา
รูปภาพและราคา
สินคาจากแผน
รายการสินคา
หางสรรพสินคาตาง 
ๆ จำนวน 3 ชิ้น 
จากนั้นนำมาสราง
โจทยปญหาการ
บวก พรอมทั้ง
แสดงวิธีหาคำตอบ 
ลงในกระดาษ A4 
โดยใหครอบคลุม
ประเด็นที่ครู
กำหนด 
 
 
 

20 20 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

3 การลบ

จำนวนที่มี

ตัวตั้งไมเกิน 

100,000 

 มาตฐาน ค 1.1 
ป.3/5 

ป.3/9 
 มาตฐาน ค 1.2 

ป.3/1 

การลบ จำนวนนับที่ไมเกิน 
100,000 และ 0 
 - การลบ 
 - การแกโจทยปญหาและการ
สรางโจทยปญหา พรอมทั้งหา
คำตอบ 

 

การลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 100,000 
ที่ไมมี   การกระจาย  เวลาตั้งโจทย
ปญหาตองตั้งตัวเลขในหลัก
เดียวกันใหตรงกัน  โดยใหนำ
จำนวนที่อยูในหลักเดียวกันมาลบ
กัน โดยเริ่มลบในหลักหนวยกอน 
การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้ง
ไมเกิน 100,000 แบบมีการ
กระจาย ใหนำจำนวนที่อยูในหลัก
เดียวกันมาลบกัน  ถาเลขโดดของ
ตัวตั้งในหลักเดียวกันนอยกวาตัว
ลบใหกระจายหลักทางซายมือของ
ตัวตั้งมาเพ่ิมในหลักนั้น หลักการ
ลบจำนวนสามจำนวน ใหนำ
จำนวนที่อยูในหลักเดียวกันมาลบ
กัน  ถาเลขโดดของตัวตั้งในหลัก
เดียวกันนอยกวาตัวลบใหกระจาย
หลักทางซายมือของตัวตั้งมาเพิ่มใน
หลักนั้น โดยจะหาผลลบของ
จำนวนสองจำนวนแรกกอน แลวจึง
นำจำนวนที่เหลือมาลบออกจาก
ผลลัพธที่ได  โจทยปญหาการลบ
และการสรางโจทยปญหาการลบ
จะประกอบไปดวยสองสวนคือ 

- ชิ้นงาน สราง
โจทยปญหาการลบ
ที่มีตัวตั้งไมเกิน 
100,000 โดยให
นักเรียนหารูปภาพ
และราคาสินคาจาก
แผนรายการสินคา
หางสรรพสินคาตาง 
ๆ จำนวน 2 ชิ้น 
จากนั้นนำมาสราง
โจทยปญหาการ
บวก พรอมทั้ง
แสดงวิธีหาคำตอบ 
ลงในกระดาษ A4 
โดยใหครอบคลุม
ประเด็นที่ครู
กำหนด 

20 20 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

สวนที่โจทยกำหนดใหและสวนท่ี
โจทยถาม การหาคำตอบโจทย
ปญหาการลบ ทำไดโดยการ
วิเคราะหโจทย เขียนประโยค
สัญลักษณแลวหาคำตอบ 

4 การคณู
จำนวนไม
เกิน 
100,000 

มาตฐาน ค 1.1 
   ป.3/6 
   ป.3/9 

การคณู จำนวนนับที่ไมเกิน 
100,000 และ 0 
- การคูณ  
- การแกโจทยปญหาและการสราง
โจทยปญหา พรอมทั้งหาคำตอบ 
 

หลักในการคูณจำนวนไม เกิน 
100,000 คือใหคูณจำนวนใน
หลักหนวยของตัวตั้งกอน แลวจึง
คูณในหลักถัดไปทางซายมือของ
หลักหนวยตามลำดับ หรือจาก
หลักทางขวามือไปทางซายมือที
ละหลัก หากมีทด ใหทดไปยัง
หลักถัดไปทางซายมือการสราง
โจทยปญหาการคูณจะประกอบ
ไปดวยสองสวนคือ สวนที่โจทย
กำหนดใหและสวนที่ โจทยถาม 
การแก โจทยปญหาการคูณมี
ขั้นตอนสำคัญคือ ทำความเขาใจ 
แ ล ะ วิ เค ร า ะ ห โจ ท ย ป ญ ห า 
วางแผนในการแกโจทยปญหา 
แกปญหา และตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

สรางโจทยปญหา
การคณูจำนวนไม
เกิน 100,000 
โดยหารูปภาพและ
ราคาสินคาจาก
แผนรายการสินคา
หางสรรพสินคาตาง 
ๆ จำนวน 3 ชิ้น 
จากนั้นนำมาสราง
โจทยปญหาการคูณ 
พรอมทั้งแสดงวิธี
หาคำตอบ ลงใน
กระดาษ 100 
ปอนด ขนาด A4 
จำนวน 3 ขอ โดย
ใหครอบคลุม 

17 17 

5 การหาร มาตฐาน ค 1.1 
   ป.3/7 

การหารจำนวนนับที่ไมเกิน 
100,000 และ 0 

การหารยาวและการหารสั้นเปน
การตั้งหารโดยนำตัวหารไปหารตัว

- แผนภาพความคิด 
(Mind Map) การ

13 13 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

   ป.3/9 - การหารยาวและการหารสั้น 
- การแกโจทยปญหาและการสราง
โจทยปญหา พรอมทั้งหาคำตอบ 
 

ตั้งทีละหลัก เริ่มหารจากหลักทาง
ซายมือกอน แลวจึงหารในหลัก
ถัดไปทางขวามือ ซึ่งในการหารลง
ตัวจะมีเศษของการหารเปน 0 
และในการหารไมลงตัวจะมีเศษ
ของการหารมากกวา 0 ซึ่งผลคูณ
ของสองจำนวนใด ๆ เมื่อหารดวย
จำนวนใดจำนวนหนึ่งในสอง
จำนวนนั้น จะไดผลหารเทากับอีก
จำนวนหนึ่งเสมอ โจทยปญหาการ
หารจะประกอบไปดวยสองสวนคือ 
สวนที่โจทยกำหนดใหและสวนท่ี
โจทยถาม การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบสามารถ
ทำไดโดยนำคำตอบที่ไดมาคูณกับ
ตัวหาร ซึ่งคำตอบตองไดเทากับตัว
ตั้ง 

หารจำนวนที่ไมเกิน 
100,000 โดยให
นักเรียนสรุปความรู
ที่เรียนมา พรอมทั้ง
วาดภาพประกอบ
ใหสวยงาม 

6 การวัดความ
ยาว 

มาตฐาน  ค 2.1 
   ป.3/3 
   ป.3/4 
   ป.3/5 
   ป.3/6 

  ความยาว 
-การวัดความยาวเปนเซนติเมตร
และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร 
กิโลเมตรและเมตร 
-การเลือกเครื่องวัดความยาวที่
เหมาะสม 
-การคาดคะเนความยาวเปนเมตร

กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร และ
มิลลิเมตร เปนหนวยมาตรฐานที่ใช
บอกความยาว ความสูง และ
ระยะทาง ซึ่ง 1 เซนติเมตร จะ
เทากับ 10 มิลลิเมตร 1 เมตรจะ
เทากับ 100 เซนติเมตร และ 1 
กิโลเมตร จะเทากับ 1,000 เมตร 

- นักสำรวจความ
ยาว  ใหนักเรียนแต
ละกลุมจัดทำสมุด
เลมเล็กเพ่ือบันทึก
ความยาวของ
สิ่งของจากการ
สำรวจสิ่งตาง ๆ 

12 12 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

และเปนเซนติเมตร 
-การเปรียบเทียบความยาวโดยใช
ความสัมพันธระหวางหนวยความ
ยาว 
-การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความ
ยาว 

การวัดความยาวของสิ่งของควร
เลือกเครื่องวัดความยาวให
เหมาะสมและวัดใหถูกวิธีโดยใช 
เมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร 
เปนหนวยมาตรฐานในการวัดความ
ยาว และการคาดคะเนความยาว 
เปนการใชสายตาประมาณความ
ยาวของสิ่งตาง ๆ วิธีการตรวจสอบ
วาการคาดคะเนถูกตองมากนอย
เพียงใด ทำไดโดยการวัดความยาว
จริงของสิ่งที่คาดคะเนไว แลว
เปรียบเทียบความยาวที่คาดคะเน
ดวยสายตาวามีความคลาดเคลื่อน
เทาไร สวนการแกโจทยปญหา
เก่ียวกับการวัด  ความยาวตอง
วิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือ
หาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

ภายในโรงเรียน 
โดยใชเครื่องมือที่
ครูเตรียมใหไดอยาง
เหมาะสม จากนั้น
ระบายสีชิ้นงานให
สวยงาม 

7 รูปเรขาคณิต
สองมิติ 

มาตฐาน ค 2.2 
   ป.3/1 

รูปเรขาคณิตสองมิต ิ
-รูปที่มีแกนสมมาตร 

เมื่อพับกระดาษรูปเรขาคณิตสอง
มิติตามแนวเสนประแลว ทั้งสอง
สวนทับกันสนิทพอดี เรียกรอยพับ
นี้วา แกนสมมาตร และเรียกรูป
เรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร
วา รูปสมมาตร ซึ่งรูปเรขาคณิต

-การดอวยพร
สรางสรรค  ให
นักเรียนแตละกลุม
สรางการดอวยพร
วันสำคัญ กลุมละ 
1 แผน ซึ่งเปน

3 3 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

สองมิ ติ บ างรูปมี แกนสมมาตร
มากกวา 1 แกน 

การดอวยพรที่พับ
ได โดยใชความรู 
เรื่อง รูปสมมาตร 
และมีลวดลายท่ี
สรางจากรูป
เรขาคณิต จากนั้น
ระบายสีใหสวยงาม 

8 เศษสวนและ
การบวก 
การลบ
เศษสวน 

มาตฐาน ค 1.1  
   ป.3/3 
   ป.3/4 
   ป.3/10 
   ป.3/11 

เศษสวน 
- เศษสวนที่ตัวเศษนอยกวาหรือ
เทากับตัวสวน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ 

การบอก อาน และเขียนเศษสวน
ที่มีตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัว
สวน สามารถเรียงลำดับเศษสวน
ไดโดยการเปรียบเทียบเศษสวน 
สวนการแกโจทยปญหาการบวก
และการลบเศษสวน ตองวิเคราะห
โจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหา
คำตอบ รวมท้ังตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

- ผลงานเรื่อง 
เศษสวนและการ
บวก ลบเศษสวน 
ครูใหนักเรียนทำใบ
กิจกรรมจิกซอว
เศษสวนสรางสรรค 
โดยนำกระดาษจิก
ซอวที่ครูมอบใหมา
ตัดเปนชิ้นสวน แลว
ประกอบเปน
รูปภาพ 1 รูปภาพ 

19 19 

9 การวัด
น้ำหนัก 

มาตฐาน ค 2.1 
   ป.3/7 
   ป.3/8 
   ป.3/9 
   ป.3/10 

น้ำหนัก 
- การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม
และเปนขีด 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช
ความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับ

ก า ร วั ด น้ ำห นั ก โด ย ใช ห น ว ย
มาตรฐาน จะบอกน้ำหนักเปนขีด 
ก รั ม  กิ โล ก รั ม  ซึ่ ง ส าม ารถน ำ
น้ ำ ห นั ก ข อ ง สิ่ ง ต า ง  ๆ  ม า
เป รี ย บ เ ที ย บ กั น ไ ด โ ด ย ใ ช
ความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับ

-นักสำรวจน้ำหนัก: 
ครูใหนักเรียนทำ
สมุดเลมเล็ก เพ่ือใช
สำหรับบันทึกการ
สำรวจน้ำหนักของ
สิ่งตาง ๆ ภายใน

14 14 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

กรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 
- การแก โจทย ปญ หา เก่ี ย ว กับ
น้ำหนัก 

ก รั ม  เม ต ริ ก ตั น กั บ กิ โล ก รั ม 
สามารถหาคาของน้ำหนักไดจาก
การเลือกใชเครื่องชั่งที่ เหมาะสม 
สวนการแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
การวัดน้ำหนักสามารถทำไดหลาย
วิธีแตควรเลือกวิธีการแกปญหาที่
เหมาะสม 

โรงเรียน 

10 ปริมาตรและ
ความจ ุ

มาตฐาน ค 2.1 
   ป.3/11 
   ป.3/12 
   ป.3/14 

ปริมาตรและความจุ 
- การวัดปริมาตรและความจุเปน
ลิตรและมิลลิลิตร 
- การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนปริมาตรและความจุ
เปนลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตรและ
ความจุโดยใชความสัมพันธระหวาง
ลิตรกับมิลลิลิตร ชอนชา ชอนโตะ 
ถวยตวงกับมิลลิลิตร 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรและความจุท่ีมีหนวยเปน
ลิตรและมิลลิลิตร 

การวัดปริมาตรและความจุเนนลิตร
และมิลลิลิตรจะบอกปริมาตรและ
ความจุ ซึ่งสามารถนำปริมาตรหรือ
ค ว าม จุ ใน ห น ว ย เดี ย ว กั น ม า
เปรียบเทียบกันได  และสามารถ
คาดคะเนปริมาตรและความจุได  
สวนการแกโจทยปญหาเก่ียวกับการ
วัดปริมาตรและความจุสามารถทำได
หลายวิธี แตสามารถเลือกวิธีการ
แกปญหาที่เหมาะสม 

- ชิ้นงาน การสราง
โจทยปญหา
ปริมาตรและความ
จุ 

14 14 

11 การเก็บ
รวบรวม
ขอมูลและ
การนำเสนอ

มาตฐาน ค 3.1 
   ป.3/1 
   ป.3/2 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
นำเสนอขอมูล 
- การเก็บรวบรวมขอมูลและจำแนก
ขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลและจำแนก
ขอมูล  มีวิธีการที่หลากหลายและ
ใชทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการหาคำตอบและ

- การสรางแผนภูมิ
รูปภาพและตาราง
ทางเดียว เก่ียวกับ
สิ่งท่ีพบเห็นในชีวิต

11 11 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

ขอมูล - การอานและการเขียนแผนภูมิ
รูปภาพ 
- การอานและการเขียนตารางทาง
เดียว (one - way table) 

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบโดยตองเลือกใชใหเหมาะสม 
สวนการนำเสนอขอมูลสามารถใช
ตารางทางเดียว และแผนภูมิรูปภาพ
ได 

จริง 

12 เวลา มาตฐาน  ค 2.1 
   ป.3/1 

เวลา 
- การบอกเวลาเปนนากิาและ
นาท ี
- การเขียนบอกเวลาโดยใช
มหัพภาพ (.) หรือทวิภาค (:) และ
การอาน 
- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง
และนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช
ความสัมพันธระหวางชั่วโมงกับ
นาท ี
- การอานและการเขียนบันทึก
กิจกรรมที่ระบุเวลา 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา
และระยะเวลา 

การบอกเวลาบนหนาปดนาิกาจะ
บอกเป นนาิ กากับนาที  และ
สามารถบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง 
เปนนาที ซึ่งนำมาเปรียบเทียบได 
สวนการเขียนและการอานเวลา
สามารถ ใช มหั พ ภ าค  (.) แ ละ
ทวิภาค (:) ซึ่งนำไปใชในการอาน
และเขียนบันทึกกิจกรรมทีระบุได 
การแกปญหาเก่ียวกับเวลาเปนการ
นำเวลาในหนวยเดียวกันมาบวก 
ลบ คูณ หารกัน 

- ชิ้นงาน การสราง
บันทึกกิจกรรมของ
ตนเองเปน
ระยะเวลา 1 วัน 

19 19 

13 เงิน มาตฐาน  ค 2.1 
   ป.3/1 

เงิน 
- การบอกจำนวนเงินและเขียน
แสดงจำนวนเงิน แบบใชจุด 
- การเปรียบเทียบจำนวนเงินและ

เงินเหรียญและธนบัตรแตละชนิดมี
ค าแตกต างกัน  สามารถนำมา
เปรียบเทียบกันได  สวนการแก
โจท ยปญ หาเก่ียว กับ เงิน  ต อง

- การบันทึกรายรับ
รายจาย 1 เดือน 

17 17 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา             
(ชม.) 

คะแนน 

การแลกเงิน 
- การอานและเขียนบันทึกรายรับ 
รายจาย 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเงิน 
 

วิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือ
หาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

14 การบวก ลบ 
คูณ หาร
ระคน 

มาตฐาน ค 1.1 
   ป.3/8 
   ป.3/9 
 
 
 
 

- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแกโจทยปญหาและการสราง
โจทยปญหา พรอมทั้งหาคำตอบ 

การบวก ลบ คูณ  หารระคน มี
วิ ธี ก า ร ท่ี ห ล าก ห ล าย แ ล ะ ใช
กระบวนการทางคณิตศาสตรใน
การหาคำตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ สวนการ
แกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน ตองวิเคราะหโจทย และ
แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบรวมท้ัง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 
 
 

-ชิ้นงาน การสราง
โจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หาร 
ระคน 

6 6 

รวม 200 200 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค 14101 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้น ป.4 จำนวน 160 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  70/30 (ประถมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 จำนวนนับที่
มากกวา 
๑00,000  

ค 1.1 ป4/1. 
ค 1.1 ป4/2 
 

การบวก การลบ การคูณ การหาร
จำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐  
และ ๐ 
- การอานการเขียนตัวเลขฮินดู     
อารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ
แสดงจำนวน 
- หลักคาประจำหลักและคาของ
เลขโดดในแตละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวน 
- คาประมาณของจำนวนนับและ
การใช 
- แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการ
คูณการหารดวยจำนวนเดียวกัน 

- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ
ที่มากกวา 100,000 เลขโดด
ทางซายของหลักแสนอยูในหลัก
ลาน  หลักสิบลาน  หลักรอยลาน  
หลักพันลาน  หลักหมื่นลาน  หลัก
แสนลาน  หลักลานลาน ...  
ตามลำดับ 
- คาประจำหลักของหลักที่อยู
ทางซายเปน 10 เทาของคาประจำ
หลักที่อยูติดกันทางขวา 
- เลขโดดในหลักตาง ๆ มีคาตามคา
ประจำหลัก 
- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใน
รูปกระจายเปนการเขียนในรูปการ
บวกของจำนวนในแตละหลัก 
- จำนวน 2 จำนวนเม่ือนำมา
เปรียบเทียบกัน  จะเทากัน    
มากกวากัน  หรือนอยกวากัน    
อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว
เทานั้น 

ชิ้นงานรวบยอด
ตัวเลขหรรษา 

12 5 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

    - การเปรียบเทียบจำนวนนับ 2 
จำนวนใหเปรียบเทียบคาของเลข
โดดในหลักซายสุดของแตละ
จำนวนกอน  ถาไมเทากัน  จำนวน
นับที่มีคาของเลขโดดมากกวา
จำนวนนั้นจะมากกวา  ถาเทากัน 
ใหเปรียบเทียบคาของเลขโดดใน
หลักถัดไปทางขวามือทีละหลัก  ถา
พบวาคาของเลขโดดของจำนวนใด
มากกวา  จำนวนนั้นจะมากกวา 
- การเรียงลำดับจำนวนหลาย ๆ 
จำนวน ทำไดโดยการเปรียบเทียบ
จำนวนทีละคู  แลวเรียงลำดับจาก
นอยไปมากหรือจากมากไปนอย 
- การหาคาประมาณของจำนวนนับ
ใหเปนจำนวนเต็มสิบ  จำนวนเต็ม
รอย  จำนวนเต็มพัน... เปนการหา
จำนวนเต็มที่ใกลเคียงจำนวนที่
ตองการประมาณ  เพ่ือสะดวกใน
การนำไปใช 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

2 การบวกและ
การลบ
จำนวนนับ
ที่มากวา  
100,000 

ค 1.1 ป4/๗ 
ค 1.1 ป4/๘  
ค 1.1 ป4/๑๑  
ค 1.1 ป4/๑๒  
 
 

การบวก การลบ การคูณ การหาร
จำนวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐  
และ ๐ 
- การประมาณผลลัพธของการบวก 
การลบ การคูณ การหาร 
- การบวกและการลบ 
- การแกโจทยปญหาและการสราง
โจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 

- การหาผลบวกจำนวนที่มีหลาย
หลัก  ทำไดโดยการนำจำนวนท่ีอยู
ในหลักเดียวกันมาบวกกัน  ถา
ผลบวกในหลักใดครบสิบหรือ
มากกวาสิบ  ใหทดจำนวนที่ครบ
สิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไป
ทางซาย 
- การหาผลลบจำนวนที่มีหลาย
หลัก  ทำไดโดยการนำจำนวนท่ีอยู
ในหลักเดียวกันของตัวตั้งลบดวย
จำนวนที่เปนตัวลบ  ถาในหลักใด
ตัวตั้งนอยกวาตัวลบ  ใหกระจาย
ตัวตั้งในหลักถัดไปทางซายรวมกับ
ตัวตั้งในหลักนั้นกอนแลวจึงหาผล
ลบ 
- การหาผลบวกหรือผลลบของ
จำนวนที่มีหลายหลักโดยใช
คาประมาณ  อาจทำไดโดยประ
มารจำนวนใดจำนวนหนึ่งหรือ
จำนวนทั้งหใดใหเปนจำนวนเต็มสิบ  
เต็มรอย  เต็มพัน  เต็มหมื่น...แลว
จึงนำมาบวกหรือลบกัน 
- การหาคาของตัวไมทราบคาของ
ประโยคสัญลักษณการบวกและ

ชิ้นงานรวบยอด
โจทยปญหา 

พาเพลิน 

13 6 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ประโยคสัญลักษณการลบ  อาจทำ
ไดโดยการใชความสัมพันธของการ
บวกและการลบ 
- การแกโจทยปญหาการบวก  และ
โจทยปญหาการลบ  อาจเริ่มจาก
ทำความเขาใจปญหา  วางแผนการ
แกปญหา  ดำเนินการตามแผน  
และตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคำตอบ 
-  การสรางโจทยปญหาการบวก  
โจทยปญหาการลบตองพิจารณา 
- การสรางโจทยปญหาการบวก  
โจทยปญหาการลบตองพิจารณา
สถานการณที่สรางขึ้นให
สมเหตุสมผลสอดคลองกับความ
เปนจริง 

3 การคณู 
การหาร 

ค 1.1 ป4/๗ 
ค 1.1 ป4/๙ 
ค 1.1 ป4/๑๑ 
ค 1.1 ป4/๑๒ 
 
 

การบวก การลบ การคูณ การหาร
จำนวนนับ 
ที่มากกวา๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การประมาณผลลัพธของการบวก
การลบ การคูณ การหาร 
- การคูณและการหาร 
- การแกโจทยปญหาและการสราง
โจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 

- การคูณจำนวน 1 หลัก  กับ
จำนวนมากกวา 4 หลัก  หาผลคูณ
ไดโดยนำจำนวน 1 หลักไปคูณ
จำนวนที่มากกวา 4 หลัก  โดยเริ่ม
จากหลักทางขวาไปหลักทางซายที
ละหลัก 
- การคูณจำนวนมากกวา 1 หลัก 
กับจำนวนมากกวา 2 หลักสามารถ

ชิ้นงานรวบยอด 
คูณหารสำราญใจ 

24 11 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

แบบรูป 
แบบรูปของจำนวนที่เกิดจาก   การ
คูณ การหารดวยจำนวนเดียวกัน 

หาผลคณูไดโดยกระจายจำนวน
จำนวนหนึง่ตามคาประจำหลัก  
แลวนำจำนวนในแตละหลักคูณกับ
อีกจำนวนหนึ่งจากนั้นนำผลคูณที่
ไดมาบวกกัน 
- การหารท่ีตัวหารไมเกิน 2 หลัก 
สามารถหาผลหารไดโดยหารตัวตั้ง
จากซายไปขวาทีละหลัก  ซึ่ง
ผลหารแตละหลักหาไดจาก
ความสัมพันธระหวางการคูณกับ
การหาร 
- การหาคาของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณการคูณและการ
หาร  ตองใชความสัมพันธระหวาง 
การคณูกับการหาร 
- การแกโจทยปญหาการคูณและ
โจทยปญหาการหารเริ่มจากทำ
ความเขาใจปญหา  วางแผนการ
แกปญหาดำเนินการตามแผน  และ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 
- การสรางโจทยปญหาการคูณ  
และโจทยปญหาการหารตอง
พิจารณาสถานการณที่สรางข้ึนให
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

สมเหตุสมผลสอดคลองกับความ
เปนจริง 

4 การบวก ลบ 
คูณ หาร 

จำนวนนับ 

ค 1.1 ป4/๑๐ 
ค 1.1 ป4/๑๑ 
ค 1.1 ป.4/๑๒ 
 

การบวก การลบ การคูณ การหาร
จำนวนนับ 
ที่มากกวา๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแกโจทยปญหาและการสราง
โจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 
 

การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนที่
มากกวา 1 ขั้นตอนใหดำเนินการ
ดังนี ้
ขั้นที่ 1 คำนวณในวงเล็บ (ถามี) 
ขั้นที่ 2 คูณ หรือ หาร  โดย
คำนวณ จากซายไปขวา 
ขั้นที่ 3  บวก หรือ ลบ โดย
คำนวณ จากซายไปขวา 
การแกโจทยปญหาการบวก  ลบ  
คูณ  หารระคน 2 ขั้นตอน  มี
ขั้นตอนดังนี้ 
1) ทำความเขาใจปญหา 
2)  วางแผนแกปญหา 
3)  ดำเนินการตามแผน 
4)  ตรวจสอบ 
- การสรางโจทยปญหาจากประโยค
สัญลักษณ  ควรคำนึงถึงความ
เปนไปได  และความสมเหตุสมผล
ระหวางสถานการณกับจำนวน 
- การสรางโจทยปญหาจากภาพ  
เปนการนำเสนอขอมูลจากภาพมา

ชิ้นงานรวบยอด 
เลขระคนชวนคิด 

19 8 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

สรางสถานการณ  โดยอาจเพิ่มเติม
ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ควร
คำนึงถึงความเปนไปได  ความ
เหมาะสม  และความสมเหตุสมผล
ของสถานการณ 
- การหาคาเฉลี่ย  ทำไดโดยนำ
ผลรวมของขอมูลท้ังหมดหารดวย
จำนวนขอมูลทั้งหมด 
- คาเฉลี่ยของขอมูลชุดหนึ่ง  จะอยู
ระหวางจำนวนที่นอยที่สุดและ
จำนวนที่มากที่สุดของขอมูลชุดนั้น 
- การแกปญหาเก่ียวกับคาเฉลี่ย  
อาจทำไดโดยใชความสัมพันธ
ระหวางการคูณกับการหาร   

5 เวลา ค 2.1 ป4/1 
 

- การบอกระยะเวลาเปนวินาทีนาที 
ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน ป 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช
ความสัมพันธระหวางหนวยเวลา 
- การอานตารางเวลา 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 

- การบอกเวลาเปนนากิาและ
นาทีใหมหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:)  
- ระยะเวลา หมายถึง ชวงเวลาที่
ตอเนื่องจากเวลาหนึ่งถึงอีกเวลา
หนึ่ง  
เครื่องหมายวรรคตอนที่ใชคือ 
ทวิภาค (:)  
- 60 วินาที เทากับ 1 นาท ี
- การเปรียบเทียบระยะเวลา  อาจ
เปลี่ยนใหเปนหนวยเดียวกัน  โดย

ชิ้นงานรวบยอด
เวลามหาสนุก 

12 5 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ใชความสัมพันธของหนวยเวลา 
- การอานตารางเวลาตองพิจารณา
จากความสัมพันธระหวางชองแสดง
รายการในแนวตั้งกับแนวนอน 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา  
อาจใชความสัมพันธระหวางหนวย
เวลา 

6 เศษสวน ค 1.1 ป4/3 
ค 1.1 ป4/4 
ค 1.1 ป4/13 
ค 1.1 ป4/14 
 

เศษสวน 
- เศษสวนแทเศษเกิน 
- จำนวนคละ 
- ความสัมพันธระหวางจำนวนคละ
และเศษเกิน 
- เศษสวนที่เทากันเศษสวนอยางต่ำ
และเศษสวนที่เทากับจำนวนนับ 
- การเปรียบเทียบเรียงลำดับ
เศษสวนและจำนวนคละ 
การบวก การลบเศษสวน 
- การบวกการลบเศษสวนและ
จำนวนคละ 
- การแกโจทยปญหาการบวกและ
โจทยปญหาการลบเศษสวนและ
จำนวนคละ 

- เศษสวนและจำนวนคละเปน
จำนวนที่ใชแสดงปริมาณของ       
สิ่งตาง ๆ  
- เศษสวนที่มีตัวเศษนอยกวาตัว
สวน  เรียกวา  เศษสวนแท 
- เศษสวนที่มีตัวเศษเทากับหรือ
มากกวาตัวสวน  เรียกวา  เศษเกิน 
- จำนวนคละเปนจำนวนที่เขียนใน
รูปจำนวนนับกับเศษสวนแท 
- การเขียนจำนวนคละในรูป
เศษเกินทำไดโดย  นำตัวสวนคูณ
กับจำนวนนับแลวบวกกับตัวเศษ  
ผลลัพธที่ไดเปนตัวเศษของเศษเกิน  
โดยมีตัวสวนคงเดิม 
- การเขียนเศษเกินในรูปจำนวน
คละทำไดโดย  นำตัวสวนไปหารตัว
เศษ  ผลหารท่ีไดเปนจำนวนนับ  

ชิ้นงานรวบยอด
เศษสวนชวนเพลิน 

12 5 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

เศษที่ไดเปนตัวเศษ  โดยมีตัวสวน
คงเดิม 
- จำนวนนับทุกจำนวนสามารถ
เขียนในรูปเศษสวนได  โดยท่ีตัว
สวนหารตัวเศษไดลงตัว  ซึ่งผลหาร
ที่ไดเทากับจำนวนนับนั้น 
- จำนวนนับทุกจำนวนสามารถ
เขียนในรูปเศษสวนได  ถาตัวเศษ
เปนจำนวนนับนั้น  ตัวสวนจะเปน 
1 
- การทำเศษสวนใหเทากับเศษสวน
ที่กำหนด  อาจทำไดโดยนำจำนวน
นับจำนวนเดียวกันคูณทั้งตวัเศษ
และตัวสวน 
- การทำเศษสวนใหเทากับเศษสวน
ที่กำหนด  อาจทำไดโดยนำจำนวน
นับจำนวนเดียวกันหารทั้งตัวเศษ
และตัวสวน  ซึ่งจำนวนนับนั้นตอง
หารทั้งตัวเศษและตัวสวนไดลงตัว 
- การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัว
สวนไมเทากัน  อาจทำไดโดยทำตัว
สวนใหเทากัน  เมื่อตัวสวนเทากัน
แลว  จึงเปรียบเทียบตัวเศษ  
เศษสวนใดมีตัวเศษมากกวา  
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

เศษสวนนั้นจะมากกวา 
- การเปรียบเทียบจำนวนคละ ให
เปรียบเทียบจำนวนนับกอน 
     - ถาจำนวนนับของจำนวนคละ 
       ใดมากกวาจำนวนคละนั้นจะ 
       มากกวา 

- ถาจำนวนนับของจำนวน
คละเทากัน  ให
เปรียบเทียบเศษสวน  
เศษสวนใดมากกวา  
จำนวนคละนั้นจะมากกวา 

- การเรียงลำดับเศษสวนที่มีตัวสวน
ไมเทากัน  อาจใชวิธีทำเศษสวนทุก
จำนวนใหมีตัวสวนเทากัน  แลว
เรียงลำดับโดยพิจารณาจากตัวเศษ 
- การบวก หรือ การลบเศษสวนที่มี
ตัวสวนไมเทากันตองทำตัวสวนให
เทากันกอน  แลวจึงนำตัวเศษมา
บวกกันหรือลบกัน 
- การบวก หรือ การลบจำนวนคละ 
อาจทำไดโดยเปลี่ยนจำนวนคละให
เปนเศษเกินกอน  แลวจึงหา
ผลบวกหรือผลลบ 
- การแกโจทยปญหาเริ่มจากการ
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ทำความเขาใจปญหา  วางแผน
แกปญหา  ดำเนินการตามแผน  
และตรวจสอบ 

7 ทศนิยม ค 1.1 ป4/5 
ค 1.1 ป4/6 
ค 1.1 ป4/15 
ค 1.1 ป4/16 
 

ทศนิยม 
- การอานและการเขียนทศนิยมไม
เกิน ๓ ตำแหนงตามปริมาณที่
กำหนด 
- หลักคาประจำหลักคาของเลขโดด
ในแตละหลักของทศนิยมและการ
เขียน 
ตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย 
- ทศนิยมที่เทากัน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
ทศนิยม 
- การบวกการลบทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาการบวกการ
ลบทศนิยมไมเกิน ๒ ขั้นตอน 

- ทศนิยมเปนจำนวนชนิดหนึ่งท่ีใช
แทนปริมาณตาง ๆ มี . เปนจุด
ทศนิยม  โดยตัวเลขที่อยูหนาจุด
ทศนิยมแสดงจำนวนนับหรือศูนย  
ตัวเลขที่อยูหลังจุดทศนิยมแสดง
จำนวนที่นอยกวา 1 
- การอานทศนิยม  ตัวเลขที่อยู
หนาทศนิยมอานเชนเดียวกับ
จำนวนนับหรือศูนย  ตัวเลขหลังจุด
ทศนิยมอานเรยีงตัว 
- การเปรียบเทียบทศนิยมใชวิธีการ
เดียวกับการเปรียบเทียบจำนวนนับ  
โดยเปรียบเทียบจำนวนที่อยูหนา
จุดทศนิยมกอน  ถาจำนวนที่อยู
หนาจุดทศนิยมเทากัน  จึง
เปรียบเทียบจำนวนที่อยูหลังจุด
ทศนิยมทีละหลัก  โดยเริ่มจากหลัก
สวนสิบ  จำนวนที่มีคาของเลขโดด
มากกวา  จำนวนนั้นจะมากกวา 
- การบวกและการลบทศนิยมใช
หลักการเดียวกันกับการบวกและ

ชิ้นงานรวบยอด 
ทศนิยมนารู 

 

13 6 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

การลบจำนวนนับ  โดยนำจำนวน
ในหลักเดียวกันมาบวกหรือลบกัน 
- การแกโจทยปญหาการบวกและ
การลบทศนิยม  เริ่มจากทำความ
เขาใจปญหา วางแผนการแกปญหา
ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบ 

8 มุม ค 2.1 ป4/2 
ค 2.2 ป4/1 
 
 

- การวัดขนาดของมุมโดยใชโพร
แทรกเตอร 
- การสรางมุมเมื่อกำหนดขนาดของ
มุม 
- ระนาบจุดเสนตรงรังสีสวนของ
เสนตรงและสัญลักษณแสดง
เสนตรงรังสีสวนของเสนตรง 
- มุม 
o สวนประกอบของมุม 
o การเรียกชื่อมุม 
o สัญลักษณแสดงมุม 
o ชนิดของมุม 
 

- มุม คือ รังสี 2 เสน ที่มีจุดปลาย
เปนจุดเดียวกัน  รังสี 2 เสนนี้
เรียกวา แขนของมุม และจุดปลาย
ที่เปนจุดเดียวกันนี้  เรียกวา  จุด
ยอดมุม 

- ∠ หรือ ^ เปนสัญลักษณแสดง
มุม 
- การวัดขนาดของมุมโดยใชโพร
แทรกเตอร  ทำไดโดยวางโพร
แทรกเตอรใหจุดก่ึงกลางของโพร
แทรกเตอรทับจุดยอดมุมของมุมที่
ตองการวัด  และใหแนวศูนยองศา
ของโพรแทรกเตอรทาบไปบนแขน
ขางหนึ่งของมุม  จากนั้นอานขนาด
ของมุม  โดยนับจาก 0 องศาที่ตรง
กับแขนของมุมขางหนึ่ง  ไปจนถงึ
รอยขีดบอกองศาที่ตรงกับแขนของ

ชิ้นงานรวบยอด 
มุมมหัศจรรย 

24 11 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

มุมอีกขางหนึ่ง  รอยขีดนั้นจะบอก
ขนาดของมุมที่ตองการวัด 
- มุมตาง ๆ จำแนกตามขนาดได
ดังนี ้
   มุมศูนย  มีขนาด 0° 
 มุมแหลม  มีขนาดมากวา 0°   
              แตนอยกวา 90° 
  มุมฉาก   มีขนาด  90° 
  มุมปาน   มีขนาดมากกวา  90°    
              แตนอยกวา  180° 
  มุมตรง    มีขนาด  180° 
  มุมกลับ   มีขนาดมากกวา 180° 
              แตนอยกวา  360° 
- การสรางมุมใหมีขนาดตามที่
ตองการ  มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ลากรังสี 1 เสน เปนแขน 
          ของมุมพรอมทั้งกำหนด 
          จุดปลาย 
ขั้นที่ 2  วางโพรแทรกเตอรให 
           จุดกึ่งกลางทับจุดปลาย   

และแนวศูนยองศาทาบไป
บนรังส ี

ขั้นที่ 3  นับจำนวนองศาจาก 0°  
           ไปจนถึงขนาดของมุมท่ี 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

           ตองการ  โดยเขียนจุด 
           กำกับไว  แลวลากรังสี

จากจุดปลายใหผานจุดที่
เขียนกำกับไว  จะไดมุมมี
ขนาดตามตองการ 

9 รูปสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก 

ค 2.1 ป 4/3 
ค 2.2 ป.4/๒ 
 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 
- การสรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

- รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทั้งสี่มุมเปนมุม
ฉาก  เรยีกวา  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
-  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีดานยาว
เทากันทุกดาน  เรียกวา   
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
-  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีดานตรง
ขามยาวเทากัน 2 คู  โดยดานที่อยู
ติดกันยาวไมเทากัน  เรียกวา   
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา  ดานที่สั้นกวา
เรียกวา ดานกวาง  ดานที่ยาวกวา 
เรียกวา  ดานยาว 
-  ในรูปสี่เหลี่ยมใดๆ สวนของ
เสนตรงท่ีลากจากจุดยอดมุมจุด
หนึ่งไปยงัจุดยอดมุมอีกจุดหนึ่ง  ซึ่ง
สวนของเสนตรงนั้นไมใชดานของ
รูปสี่เหลี่ยม  เรียกวา  เสนทแยง
มุมของรูปสี่เหลี่ยม 
- เสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสมี 2 เสน  ซึ่งยาวเทากัน  

ชิ้นงานรวบยอด 
สี่เหลี่ยมปริศนา 

19 8 



177 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

แบงครึ่งซึ่งกันและกัน  และตัดกัน
เปนมุมฉาก 
- เสนทแยงมุมของรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาม ี2 เสน  ซึ่งยาว
เทากัน  แบงครึ่งซึ่งกันและกัน  
และตัดกันไมเปนมุมฉาก 
- การสรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  เปน
การสรางตามลักษณะของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากแตละชนิด  ซึ่งตอง
อาศัยทักษะการวัดความยาว  การ
ใชไมฉากหรือโพรแรกเตอร 
-  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  
เปนผลบวกของความยาวของดาน
ทุกดานของรูปสี่เหลี่ยม 
-  พื้นที ่ เปนบริเวณภายในที่ถูก
ปดลอมดวยขอบของรูปหรือบริเวณ
ภายในของรูปปด 
-  การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
สองมิติ  อาจหาไดจากการนับ
จำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรียง
ติดกันและไมซอนทับกัน  จนเต็ม
พ้ืนที่ของรูปเรขาคณิตสองมิตินั้น 
-  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาว
ดานละ 1 หนวย  มีพื้นที่ 1 ตาราง
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

หนวย 
-  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาว
ดานละ 1 เซนติเมตร  มีพ้ืนที่ 1 
ตารางเซนติเมตร  ใชอักษณยอ 
ตร.ซม. 
-  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาว
ดานละ 1 เมตร  มีพ้ืนที่ 1 ตาราง
เมตร  ใชอักษรายอ  ตร.ม.  
-  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาว
ดานละ 1 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 1 
ตารางกิโลเมตร ใชอักษรยอ ตร.กม. 
-  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาว
ดานละ 1 วา  มีพ้ืนที่ 1 ตารางวา  
ใชอักษรยอ  ตร.ว. 
-  การหาพื้นที่โดยประมาณ  ใหนับ
พ้ืนที่สวนที่เต็มตารางหนวย  รวม
กับพื้นที่สวนที่ไมเต็มตารางหนวย  
โดยพ้ืนที่สวนที่ไมเต็มตารางหนวย
ใหนำมารวมกันใหได 1 ตาราง
หนวยหรือใกลเคยีง 1 ตารางหนวย
กอน  สำหรับพื้นที่สวนที่เหลือ  ถา
เหลือตั้งแตครึ่งตารางหนวยข้ึนไป
ใหนับเปน 1 ตารางหนวย  ถา
เหลือไมถึงครึ่งตารางหนวยให
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ตัดทิ้งไมตองนำมารวม 
-  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉากอาจหาไดจาก 
    พื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
 = ความกวาง × ความยาว 
    พื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
=  ความยาวของดาน × ความยาว
ของดาน 
-  การแกปญหาเก่ียวกับความยาว
รอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก  อาจใชกระบวนการ
แกปญหา  ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
    ขั้นท่ี  1  ทำความเขาใจปญหา 
     ข้ันที่  2  วางแผนแกปญหา 
     ข้ันที่  3  ดำเนินการตามแผน 
     ข้ันที่  4  ตรวจสอบหรือ 
                 มองยอนกลับ 

10 การนำเสนอ
ขอมูล 

ค 3.1 ป4/1 
 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานและการเขียนแผนภูมิ
แทง(ไมรวมการยนระยะ) 
- การอานตารางสองทาง (two-
way table) 

- ตารางสองทาง (two-way 
table)เปนตารางที่จำแนกขอมูล
เปน 2 ลักษณะ  โดยการอาน
ตารางสองทางใหอานขอมูลใน
แนวตั้งและแนวนอนที่สัมพันธกัน 
- แผนภูมิแทงเปนรูปแบบหนึ่งของ
การนำเสนอขอมูลท่ีใชรูปสี่เหลี่ยม

ชิ้นงานรวบยอด 
นักสำรวจนอย 

12 5 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

มุมฉากแสดงจำนวนของแตละ
รายการ  โดยการอานแผนภูมิแทง
ทำไดโดยเทียบสวนปลายสุดของรูป
สี่เหลี่ยมมมุมฉากแตละรูปกับ
จำนวนบนเสนแสดงจำนวน 
- สวนประกอบของแผนภูมิแทง
ไดแก  ชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูม ิ
  * ชื่อแผนภูมิ เปนสวนที่แสดงให
ทราบวา เปนขอมูลเก่ียวกับเรื่องใด  
เวลาใด 
  *  ตัวแผนภูมิประกอบดวย เสน
แสดงจำนวน เสนแสดงรายการ  
และรูปสี่เหลี่ยมมมุฉากที่แสดง
จำนวนของแตละรายการ  ซึ่งรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากแตละรูปตองม ี

    ตองมีความกวางเทากัน  เริ่มตน
จากระดับเดียวกันที่ 0 และ
ระยะหางระหวางรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉากควรเทากัน 

   

รวม 160 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ  30 
ภาระงาน/การปฏิบัติ................................   

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค 15101 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้น ป.5 จำนวน 160 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  70/30 (ประถมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 เศษสวน มาตรฐาน ค 1.1  
ค 1.1 ป.5/3  
ค 1.1 ป.5/4  
ค 1.1 ป.5/5  

เศษสวน และการบวก การลบ 
การคูณ การหารเศษสวน  
- การเปรียบเทียบเศษสวนและ
จำนวนคละ 
- การบวก การลบเศษสวนและ
จำนวนคละ 
- การคูณ การหารของเศษสวนและ
จำนวนคละ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษสวนและจำนวนคละ 
- การแกโจทยปญหาเศษสวนและ
จำนวนคละ 

- การเปรียบเทียบเศษสวนที่ตัว
สวนไมเทากัน อาจทำไดโดย ทำตัว
สวนใหเทากันกอน แลวจึง 
เปรียบเทียบตัวเศษ เศษสวนใดที่มี
ตัวเศษมากกวา เศษสวนนั้นจะ
มากกวา  
- การเปรียบเทียบจำนวนคละ ให
เปรียบเทียบ จำนวนนับของจำนวน
คละกอน 
   - ถาจำนวนนับใดมากกวา 
จำนวนคละนั้นจะมากกวา 
   - ถาจำนวนนับเทากัน ให
เปรียบเทียบเศษสวน เศษสวนใด
มากกวา จำนวนคละนั้นจะมากกวา  
- การเรียงลำดับเศษสวนและ
จำนวนคละ ใชวิธ ีเปรียบเทียบ
จำนวนทีละคู แลวเรียงลำดับ จาก
มากไปนอย หรือ นอยไปมาก  
- การบวกหรือการลบเศษสวนที่ตัว
สวนไมเทากัน ตองทำตัวสวนให

- แฟมสะสมงาน 34 4๓ 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

เทากัน แลวจึงนำตัวเศษ มาบวก
กัน หรือ ลบกัน  
- การบวกหรือการลบจำนวนคละ 
อาจทำไดโดย เขียนจำนวนคละใน
รูปเศษเกินกอน แลวจึงหา ผลบวก 
หรือ ผลลบ  

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

ทศนิยม 
- ความสัมพันธระหวางเศษสวน
และทศนิยม 
- คาประมาณของเศษสวนไมเกิน 3 
ตำแหนงท่ีเปนจำนวนเต็ม ทศนิยม 
1 ตำแหนง และ 2 ตำแหนง การ

ใชเครื่องหมาย ≈ 
การคณู การหารทศนิยม 
- การประมาณผลลัพธของการบวก 
การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
- การคูณทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
ทศนิยม 
ความยาว  
- ความสัมพันธระหวางหนวยความ
ยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตร

- จำนวนนบัทีห่าร 10 100 หรือ 
1,000 ไดลงตัว เปนตัวประกอบ
ของ 10 100 หรือ 1,000 
ตามลำดับ  
- เศษสวนที่มีตัวสวนเปน 10 100 
และ 1,000 สามารถเขียนในรูป
ทศนิยม 1 ตำแหนง 2 ตำแหนง 
และ 3 ตำแหนงตามลำดับ  
- การหาคาประมาณเปนจำนวน
เต็มหนวยหรือ ทศนิยม 1 ตำแหนง 
หรือ 2 ตำแหนง ใหพิจารณาเลข
โดดในหลักที่อยูติดกันทางขวาของ
หลัก ทีต่องการประมาณ  
  • ถานอยกวา 5 ใหปดจำนวนที่
อยูทางขวาของหลัก ทีต่องการ
ประมาณทั้งหมดท้ิง ทำใหจำนวน
ในหลัก ทีต่องการประมาณเปน
จำนวนเดิม  

- แฟมสะสมงาน 34 ๔๓ 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

กับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร 
โดยใชความรูเรื่องทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความ
ยาวโดยใชความรูเรื่องการเปลี่ยน
หนวยและทศนิยม 
น้ำหนัก 
- ความสัมพันธระหวางหนวย
น้ำหนักกิโลกรัม โดยใชความรูเรื่อง
ทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
น้ำหนัก โดยใชความรูเรื่องการ
เปลี่ยนหนวยและทศนิยม 
 

  • ถามากกวาหรือเทากับ 5 ใหปด
จำนวนที่อยูในหลัก ทางขวาของ
หลักที่ตองการประมาณท้ังหมดข้ึน 
ทำใหจำนวนในหลักที่ตองการ
ประมาณเพ่ิมข้ึนอีก 1 หรือ 0.1 
หรือ 0.01 ตามลำดับ  
- การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ ใช
วิธีการเดียวกันกับ การคูณจำนวน
นับกับจำนวนนับ โดยอาจกระจาย 
จำนวนหนึง่ตามคาประจำหลัก 
แลวนำไปคูณกับ อีกจำนวนหนึ่ง 
จากนั้นนำผลคณูที่ไดมาบวกกัน  
• ผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม 
1 ตำแหนง เปนทศนิยม 1 
ตำแหนง  
• ผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม 
2 ตำแหนง เปนทศนิยม 2 
ตำแหนง  
• ผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม 
3 ตำแหนง เปนทศนิยม 3 
ตำแหนง  
- การคูณทศนิยมกับทศนิยม ใช
วิธีการเดียวกันกับการคณูจำนวน
นับผลคณูที่ไดเปนทศนิยมที่มี
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

จำนวนตำแหนงของทศนิยมเทากับ
ผลรวมของจำนวนตำแหนงของ
ทศนิยมท่ีนำมาคูณกัน 
- การหารทศนิยมดวยจำนวนนับ 
ใชวิธีการเดียวกันกับ การหาร
จำนวนนับ นั่นคอื นำตัวหารไปหาร
ตัวตัง้ จากซายไปขวาทีละหลัก  
- การหารจำนวนนับดวยจำนวนนับ 
ทีม่ีผลหารเปน ทศนิยมไมเกิน 3 
ตำแหนง ใชวิธีการเดียวกันกับ การ
หารจำนวนนับ นัน่คือ นำตัวหารไป
หารตัวตัง้ จากซายไปขวาทีละหลัก  
- ความสัมพันธระหวางหนวยความ
ยาว  
    1 เซนติเมตร เทากับ 10 
มิลลิเมตร 
    1 เมตร เทากับ 100 
เซนติเมตร 
    1 กิโลเมตร เทากับ 1,000 
เมตร  
- ความสัมพันธระหวางหนวย
น้ำหนัก 
    1 กิโลกรัม เทากับ 1,000 
กรัม 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

    1 เมตริกตัน (ตัน) เทากับ 
1,000 กิโลกรัม 
- ซึ่งสามารถใชความสัมพันธ
ดังกลาวเขียนแสดง ความยาวหรือ
น้ำหนักในรูปทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาทศนิยมไมเกิน 
2 ขั้นตอน เริ่มจากทำความเขาใจ
ปญหา วางแผนการแกปญหา 
ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบ  

3 การนำเสนอ
ขอมูล 

มาตรฐาน ค 3.1  
  ค 3.1 ป.5/1 
  ค 3.1 ป.5/2 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานและการเขียนแผนภูมิ
แทง  
- การอานกราฟเสน 

- การยนระยะของเสนแสดงจำนวน
เหมาะกับขอมูลที่แตละรายการ มี
ปริมาณมาก ๆ หรือขอมูลแตละ
รายการมีปริมาณใกลเคยีงกัน 
- แผนภูมิแทงและแผนภูมิแทง
เปรียบเทียบ เปนการนำเสนอ
ขอมูล  
รูปแบบหนึง่ โดยแผนภูมิแทงเปน
การนำเสนอขอมูลเพียง 1 ชุด  
สวนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ เปน
การนำเสนอขอมูลตั้งแต 2 ชุดข้ึน
ไป  
- การอานแผนภูมิแทงท่ีมีการยน
ระยะและแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 
มีวิธ ีอานเหมือนกัน โดยเทียบสวน

- แฟมสะสมงาน 12 ๑๔ 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ปลายสุดของรูปสีเ่หลี่ยมมุมฉากแต
ละรูป กับตัวเลขบนเสนแสดง
จำนวน แตการอานแผนภูมิแทง
เปรียบเทียบ ตองดูสัญลักษณท่ีระบุ
วาเปนขอมูลชุดใดประกอบดวย  
- การนำเสนอขอมลูดวยแผนภูมิ
แทง ในกรณีที่ขอมูลแตละรายการ
มีปริมาณ มากหรือใกลเคียงกันมาก 
อาจใชการยนระยะของเสนแสดง
จำนวน 
- แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ เปนการ
นำเสนอขอมูลเรื่องเดียวกันตั้งแต 
2 ชุด ขึ้นไป ซึ่งตองมีการกำหนด
สัญลักษณเพ่ือแสดงขอมูลแตละชุด  
- กราฟเสน เปนการนำเสนอขอมูล
รูปแบบหนึ่ง ทีใ่ชสวนของเสนตรง 
เชื่อมจุดตาง ๆ ซึง่แตละจุดใชแสดง
ปริมาณของแตละรายการ  
- การอานกราฟเสน ใชวิธีเทียบ
ตำแหนงของจุดที่แสดงขอมูล แต
ละรายการกับตัวเลขบนเสนจำนวน 
- กราฟเสนนิยมใชกับขอมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
ตามลำดับกอน-หลังของเวลา การ
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

เขียนกราฟเสนมีขอควรระวัง 
เชนเดียวกันกับการเขียนแผนภูมิ
แทง กลาวคือ ระยะหางระหวาง
ขอมูล ของแตละรายการควร
เทากัน  
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
แผนภูมิแทงและกราฟเสน อาจใช
กระบวนการ แกปญหา ตาม
ขัน้ตอน ดังนี ้ 
     ข้ันที ่1 ทำความเขาใจปญหา  
     ข้ันที ่2 วางแผนแกปญหา  
     ข้ันที่ 3 ดำเนินการตามแผน  
     ข้ันที่ 4 ตรวจสอบ 

ภารเรียนที่ ๑ ๘๐ ๑๐๐ 
4 บัญญัติไตรย

างศ 
มาตรฐาน ค 1.1 
ค 1.1 ป.5/2 

จำนวนนับและ 0 การบวก การ
ลบ การคูณ และการหาร 
- การแกโจทยปญหาโดยใช
บัญญัติไตรยางศ 

- โจทยปญหาการคณูและการหาร
ทีแ่สดงความสัมพันธระหวาง 
ปริมาณของสิ่ง 2 สิ่ง สิง่ละ 2 
จำนวน โดยโจทยกำหนด ปริมาณ
ของสิ่ง 2 สิง่ ให 3 จำนวน ซึ่งเปน
ปริมาณของสิ่งเดียวกัน 2 จำนวน 
และเปนปริมาณของอีกสิง่หนึ่ง 1 
จำนวน อาจหาปริมาณของอีกสิง่
หนึ่ง อีก 1 จำนวนได โดยใช 
บัญญัติไตรยางศ  

 9 11 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- การแกโจทยปญหาโดยใช
บัญญัติไตรยางศ เริ่มจากทำความ
เขาใจ ปญหา วางแผนแกปญหา 
ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบ 
- การเขียนแสดงวิธีหาคำตอบโดย
ใช บัญญัติไตรยางศ อาจทำได ดังนี ้
บรรทัดที่ 1 เขียนความสัมพันธ
ระหวางปริมาณของสิง่ 2 สิ่ง ตาม
โจทยกำหนด โดยใหจำนวนของสิง่
ที่ตองการหาไวทางขวา บรรทัดที่ 
2 หาจำนวนของสิง่ที่อยูทางขวา 
โดยใหจำนวนของ สิ่งท่ีอยูทางซาย
เปน 1 หนวย 
บรรทัดที่ 3 หาจำนวนของสิง่ที่อยู
ทางขวาตามที่โจทยตองการ 

5 รอยละ มาตรฐาน ค 1.1 
ค 1.1 ป.5/9 

รอยละหรือเปอรเซ็นต 
- การอานและการเขียนรอยละหรือ
เปอรเซ็นต 
- การแกโจทยปญหารอยละ 

- เศษสวนท่ีมีตัวสวนเปน 100 
สามารถเขียนในรูปรอยละ หรือ
เปอรเซ็นต 
-  รอยละหรือเปอรเซ็นต สามารถ
เขียนในรูปเศษสวน ที่มีตัวสวนเปน 
100 
- การหารอยละของจำนวนนับ 
อาจทำไดโดยเขียนรอยละ ใหอยูใน
รูปเศษสวนที่มีตัวสวนเปน 100 

- การสรางโบวชัวร
โปรโมชั่นสินคาลด
ราคา 

17 21 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

แลวนำไปคูณกับ จำนวนนับนัน้ 
- การแกโจทยปญหารอยละ เริ่ม
จาก ทำความเขาใจปญหา วางแผน
แกปญหา ดำเนินการตามแผน และ
ตรวจสอบ 
- คำตอบของโจทยปญหารอยละ 
อาจหาไดโดย เขียนรอยละในรูป
เศษสวน หรือใชบัญญัติไตรยางศ  
- การลดราคาเปนรอยละหรือ
เปอรเซ็นต เปนการบอกสวนลด 
เมื่อเทียบกับราคาที่ตั้งไว 100 
บาท 
- การบอก กำไร หรือ ขาดทุน เปน
รอยละหรือเปอรเซ็นต เปนการ
บอกผลตางระหวางทุน 100 บาท 
กับราคาขาย 
- ถาราคาขายมากกวาทุน การขาย
จะไดกำไร ซึง่ กำไร หาไดจาก 
ราคาขาย – ทุน 
- ถาราคาขายนอยกวาทุน การขาย
จะขาดทุน ซึ่ง ขาดทุน หาไดจาก 
ทุน – ราคาขาย 
- ถาราคาขายเทากับทุน เรียกวา 
เทาทุน 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

6 เสนขนาน มาตรฐาน ค 2.2 
ค 2.2 ป.5/1 

รูปเรขาคณิต 
- เสนตั้งฉากและสัญลักษณแสดง
การตั้งฉาก 
- เสนขนานและสัญลักษณแสดง
การขนาน 
- การสรางเสนขนาน 
- มุมแยง มุมภายใน และมุม
ภายนอก ที่อยูขางเดียวกันของ
เสนตัดขวาง (Transversal) 

- เสนตรง 2 เสนที่อยูบนระนาบ
เดียวกันจะขนานกันก็ตอเมื่อ มี
ระยะหางเทากันเสมอ 
- เม่ือเสนตรงเสนหนึ่งตัดเสนตรงคู
หนึ่ง ถามุมแยงมีขนาดเทากัน แลว
เสนตรงคูนั้นจะขนานกัน 
- เม่ือเสนตรงเสนหนึ่งตัดเสนตรงคู
หนึ่ง ถาขนาดของมุมภายใน ที่อยู
บนขางเดียวกันของเสนตัดขวาง
รวมกันได 180° แลวเสนตรงคูนั้น
จะขนานกัน 
- การสรางเสนขนานใหมีระยะหาง
ตามที่กำหนด มีขั้นตอนดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 เขียนเสนตรง 1 เสน 
   ขั้นที่ 2 กำหนดจุด 2 จุดบน
เสนตรง แลวสรางเสนตัง้ฉาก ท่ีจุด 
2 จุดนั้น ใหมีระยะตามที่กำหนด 
   ขั้นที่ 3 เขียนเสนตรงใหผานจุด
ปลายของเสนตั้งฉากทั้งสองเสน จะ
ไดเสนขนานที่มีระยะหางตามที่
กำหนด 
- การสรางเสนตรงใหขนานกับ
เสนตรงท่ีกำหนด โดยใหผาน จุด 1 
จุดทีไ่มอยูบนเสนตรงท่ีกำหนด 

- แฟมสะสมงาน 13 17 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

วิธีท่ี 1 สรางใหมีระยะหางเทากัน 
มีข้ันตอนดังนี้ 
   ขั้นที ่1 วัดระยะหางระหวางจุด
กับเสนตรงที่กำหนด 
   ขั้นที่ 2 กำหนดจุด 1 จุดบน
เสนตรง แลวสรางเสนตั้งฉากที่จุด
นั้น ใหมีระยะหางเทากับระยะหาง
ที่วัดได โดยใหจุดปลาย ของเสนตัง้
ฉากอยูขางเดียวกันกับจุดที่กำหนด 
   ขั้นที ่3 เขียนเสนตรงใหผานจุด
ทีก่ำหนดและจุดปลายของเสนตั้ง
ฉาก ที่อยูขางเดียวกันกับจุดที่
กำหนด จะไดเสนขนานตาม
ตองการ 
วธิีที่ 2 สรางมุมแยงใหมีขนาด
เทากัน มีขัน้ตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 เขียนเสนตรงใหผานจุด
ทีก่ำหนดและตัดกับเสนตรง ที่
กำหนด 
   ขั้นที่ 2 ใหจุดท่ีกำหนดเปนจุด
ยอดมุม แลวสรางมุมแยงใหมี 
ขนาดเทากัน 
   ขั้นที่ 3 เขียนเสนตรงอีกเสนหนึ่ง
ใหผานจุดท่ีกำหนด โดยใหทับ กับ
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

แขนของมุม ซึ่งเปนแขนที่ขนานกับ
เสนตรงท่ีกำหนด จะไดเสนขนาน
ตามตองการ 
วิธีท่ี 3 สรางมุมภายในทีอ่ยูบนขาง
เดียวกันของเสนตัดขวาง รวมกันได 
180° มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เขียนเสนตรงใหผานจุดที่
กำหนดและตัดกับเสนตรงท่ีกำหนด 
ขัน้ที่ 2 ใหจุดท่ีกำหนดเปนจุดยอด
มุม แลวสรางมุมภายในที่อยูบนขาง
เดียวกันของเสนตัดขวางใหรวมกัน
ได 180 
ขั้นที่ 3 เขียนเสนตรงอีกเสนหนึ่ง
ใหผานจุดท่ีกำหนด โดยใหทับ กับ
แขนของมุม ซึ่งเปนแขนที่ขนานกับ
เสนตรงท่ีกำหนด จะไดเสนขนาน
ตามตองการ 

7 รูปสี่เหลี่ยม มาตรฐาน ค 2.1 
 ค 2.1 ป.5/4 
มาตรฐาน ค 2.2 
ค. 2.2 ป.5/2 
ค 2.2 ป.5/3 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและ
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนานและ

• รูปสี่เหลีย่มจัตุรัส เปนรูปสีเ่หลี่ยม
ที่มีมุมทุกมุมเปนมุมฉาก ดานทุก
ดานยาวเทากัน ดานตรงขามขนาน
กัน 2 คู เสนทแยงมุม ยาวเทากัน 
แบงครึง่ซึ่งกันและกัน และตัดกัน
เปนมุมฉาก  
• รูปสีเ่หลี่ยมผืนผา เปนรูปสี่เหลีย่ม

- แฟมสะสมงาน 17 21 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม 
- การสรางรูปสี่เหลี่ยม 

ที่มีมุมทุกมุมเปนมุมฉาก ดานตรง
ขามยาวเทากันและขนานกัน 2 คู 
ดานทีอ่ยูติดกันยาวไมเทากัน เสน
ทแยงมุมยาวเทากัน และแบงครึ่ง
ซึ่งกันและกัน  
• รูปสี่เหลีย่มขนมเปยกปูน เปนรูป
สี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมไมเปนมุมฉาก 
มุมท่ีอยูตรงขามกันมีขนาดเทากัน 
ดานทุกดานยาวเทากัน ดานตรง
ขามขนานกัน 2 คู เสนทแยงมุม
แบงครึ่งซึ่งกันและกนั และตัดกัน
เปนมุมฉาก  
• รูปสีเ่หลี่ยมดานขนาน เปนรูป
สี่เหลี่ยมที่มีมุมท่ีอยูตรงขามกัน มี
ขนาดเทากัน ดานตรงขามยาว
เทากันและขนานกัน 2 คู เสน
ทแยงมุมแบงครึ่งซึ่งกันและกัน  
• รูปสี่เหลี่ยมคางหมู เปนรูป
สี่เหลี่ยมที่มีดานขนานกัน 1 คู  
• รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว เปนรูป
สี่เหลี่ยมที่มีมุมท่ีอยูตรงขามกันมี
ขนาด เทากัน 1 คู และดานที่อยู
ติดกันยาวเทากัน 2 คู เสนทแยง
มุม ตัดกันเปนมุมฉาก และมีเสน
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ทแยงมุมเพียงเสนเดียวที่ถูกแบง
ครึ่ง ดวยเสนทแยงมุมอีกเสนหนึง่  
- การสรางรูปสี่เหลีย่ม เปนการ
สรางตามลักษณะหรือสมบัติของ 
รูปสี่เหลี่ยมแตละชนิด ซึง่ตองอาศัย
ทักษะการวัดความยาว การใชโพร
แทรกเตอรหรือวงเวียน 
• พื้นที่ของรูปสีเ่หลี่ยมดานขนาน = 
ความสูง × ความยาวของฐาน  
• พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยก
ปูน = ความสูง × ความยาวของ
ฐาน 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป
สี่เหลี่ยม ดานขนาน อาจใช
กระบวนการแกปญหา ตามขั้นตอน 
ดังนี ้
   ขั้นที่ 1 ทำความเขาใจปญหา 
ขัน้ที่ 2 วางแผนแกปญหา ข้ันที ่3 
ดำเนินการตามแผน ขั้นที ่4 
ตรวจสอบ 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

8 ปริมาตรและ
ความจุของ
สี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 

มาตรฐาน ค 2.1 
ค 2.1 ป.5/3 
มาตรฐาน ค 2.2 
ค 2.2 ป.5/4 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความสัมพันธระหวาง มิลลิเมตร 
ลิตร ลูกบาศกเมตร 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และความจุของภาชนะทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะและสวนตาง ๆ ของ
ปริซึม 

• ปริซึมเปนรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ทรงตัน มีหนาตัดหรือฐาน 2 หนา 
อยูบนระนาบที่ขนานกัน และหนา
ตัดหรือฐานเปนรูปหลายเหลีย่ม ที่
เทากันทุกประการ หนาขางเปนรูป
สี่เหลีย่มดานขนาน 
• ชนิดของปริซึม จำแนกตามรูป
หลายเหลีย่มที่เปนหนาตัดหรือฐาน  
• ปริซึมสีเ่หลี่ยม ทีม่ีหนาทุกหนา
เปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เรียกวาทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
• ปริซึมสี่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ที่มีหนาทุกหนาเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
เรียกวา ลูกบาศก 
 

- แฟมสะสมงาน 17 21 

ภาคเรียนท่ี 2 80 100 
รวม    160 200 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ค 16101 รายวิชา คณิตศาสตร ชั้น ป.6 จำนวน 160 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  70/30 (ประถมศึกษา) 
 

ที ่ ชื่อหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู 
แกนกลาง 

สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน
รวบยอด 

เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 

มาตรฐาน ค 1.1  
ค 1.1 ป.6/4  
ค 1.1 ป.6/5  
ค 1.1 ป.6/6  

จำนวนนับ และ 0  
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัว
ประกอบเฉพาะ และการแยกตัว
ประกอบ 
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ ห.ร.
ม. และ ค.ร.น.  
 

- ตัวหารรวมที่มากที่สุด (ห.ร.ม.) 
ของจำนวนนับตั้งแต 2 จำนวนข้ึน
ไป หมายถึง จำนวนนับที่มากที่สุด
ที่หารจำนวนนับเหลานั้นไดลงตัว 
- ผลคูณรวมที่นอยท่ีสุด (ค.ร.น.) 
ของจำนวนนับตั้งแต 2 จำนวนขึ้น
ไป หมายถึง จำนวนนับที่นอยที่สุด
ที่หารดวยจำนวนนับเหลานั้นไดลง
ตัว 
- การแกโจทยปญหาโดยใชความรู
เก่ียวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เริ่ม
จากทำความเขาใจปญหา วางแผน
แกปญหา ดำเนินการตามแผน และ
ตรวจสอบ 

แฟมสะสมผลงาน 19 24 

2 เศษสวน มาตรฐาน ค 1.1 
ค 1.1 ป.6/1  
ค 1.1 ป.6/7  
ค 1.1 ป.6/8 

เศษสวน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
เศษสวนและจำนวนคละโดยใช
ความรูเรื่อง ค.ร.น. 
การบวก การลบ การคูณ การหาร

ㆍการเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัว

สวนไมเทากัน ตองทำ 
- ตัวสวนของเศษสวนใหเทากัน
กอน โดยอาจทำใหเทากับค.ร.น. 

แฟมสะสมผลงาน 17 21 
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เศษสวน 
- การบวก การลบเศษสวนและ
จำนวนคละโดยใชความรูเรื่อง 
ค.ร.น. 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษสวนและจำนวนคละ 
- การแกโจทยปญหาเศษสวนและ
จำนวนคละ 
 
 

ของตัวสวน แลวจึงเปรียบเทียบ 
- การเปรียบเทียบจำนวนคละ ให
เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวน
คละกอน ถาจำนวนนับเทากัน จึง
เปรียบเทียบเศษสวน 
- การเปรียบเทียบเศษสวนกับ
จำนวนคละ  อาจเขียนจำนวนคละ
ในรูปเศษเกิน หรือเขียนเศษเกินใน
รูปจำนวนคละ แลวจึงเปรียบเทียบ 
- การบวกหรือการลบเศษสวนที่มี
ตัวสวนไมเทากัน ตองทำ 
ตัวสวนของเศษสวนใหเทากันกอน 
โดยอาจทำใหเทากับ 
ค.ร.น. ของตัวสวน แลวจึงหา
ผลบวกหรือผลลบ 
- การบวกจำนวนคละ อาจทำได
โดย นำจำนวนนับ บวกกับจำนวน
นับ และเศษสวนบวกกับเศษสวน 
ถาผลบวกของเศษสวนกับเศษสวน
อยูในรูปเศษเกิน ใหทำเปนจำนวน
คละ แลวนำจำนวนนับของจำนวน
คละไปบวกกับผลบวกของจำนวน
นับ 
- การลบจำนวนคละ อาจทำไดโดย 
นำจำนวนนับลบกับจำนวนนับ  
และเศษสวนลบกับเศษสวน 
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ถาการลบเศษสวน มีตัวตั้งนอยกวา
ตัวลบใหกระจายผลลบของจำนวน
นับมา 1 โดยเขียน ในรูปเศษสวน 
แลวนำไปบวกกับตัวตั้ง จากนั้นจึง
หาผลลบ 
- การบวกและการลบจำนวนคละ 
อาจเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน 
แลวจึงหาผลบวกหรือผลลบ 
ขอตกลงเก่ียวกับลำดับขั้นการ
คำนวณที่มากกวา 1 ขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 คำนวณในวงเล็บ (ถามี) 
ขั้นที่ 2 คูณ หรือ หาร โดยคำนวณ
จากซายไปขวา 
ขั้นที่ 3 บวก หรือ ลบ โดยคำนวณ
จากซายไปขวา 
- การแกโจทยปญหาการบวก การ
ลบ การคณู การหารเศษสวน 
และจำนวนคละ 2-3 ขั้นตอน เริ่ม
จาก ทำความเขาใจปญหา 
วางแผนแกปญหา ดำเนินการตาม
แผน  และตรวจสอบ 
 
 

3 ทศนิยม มาตรฐาน ค 1.1  
ค 1.1 ป.6/9  
ค 1.1 ป.6/10  

ทศนิยม และการบวก การลบ การ
คูณ การหาร 
- ความสัมพันธระหวางเศษสวน

- การหารทศนิยมหรือจำนวนนบั
ดวยทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง 
อาจทำไดโดยเขียนทศนิยมในรูป

แฟมสะสมผลงาน 15 19 
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 และทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
ทศนิยม (รวมการแลกเงิน
ตางประเทศ) 

เศษสวน และหาผลหาร จากนั้น
เขียนผลหารในรูปทศนิยม ทำ
ตัวหารเปนจำนวนนับ โดยนำ10 
100 หรือ 1,000 มาคูณท้ังตัวตั้ง
และตัวหาร แลวจึงหาผลหาร 
- การแกโจทยปญหาการบวก การ
ลบ การคณู และการหาร ทศนิยม 
3 ขั้นตอน เริ่มจากทำ 
ความเขาใจปญหา วางแผนการ
แกปญหา ดำเนินการตามแผน และ
ตรวจสอบ 

4  รอยละและ
อัตราสวน 

มาตรฐาน ค 1.1  
ค 1.1 ป.6/2  
ค 1.1 ป.6/3  
ค 1.1 ป.6/11  
ค 1.1 ป.6/12  
 

อัตราสวน 
- อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน 
และมาตราสวน 
อัตราสวนและรอยละ 
- การแกโจทยปญหาอัตราสวนและ
มาตราสวน 
- การแกโจทยปญหารอยละ 

- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับรอย
ละ เริ่มจาก ทำความเขาใจปญหา 
วางแผนแกปญหา ดำเนินการตาม
แผน และตรวจสอบ 
-ความสัมพันธที่แสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณตั้งแต 
2 ปริมาณข้ึนไป ซึ่งอาจมีหนวย
เดียวกันหรือหนวยตางกัน เรียกวา 
อัตราสวน 
-การเขียนแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณในรูปอัตราสวน 
-ถามีหนวยเดียวกัน จะไมนิยม
เขียนหนวยกำกับไว 
- ถามีหนวยตางกัน จะเขียนหนวย
กำกับไว 

แฟมสะสมผลงาน 20 25 



200 
 

- การหาอัตราสวนที่เทากับ
อัตราสวนที่กำหนด อาจทำไดโดย 
คูณแตละจำนวนในอัตราสวนดวย 

จำนวนนับจำนวนเดียวกันที่
มากกวา 1 

- หารแตละจำนวนในอัตราสวน 
ดวยจำนวนนับจำนวนเดียวกันที่
มากกวา 1 ไดลงตัว 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
อัตราสวนและมาตราสวน เริ่มจาก
ทำความเขาใจปญหา วางแผน
แกปญหา ดำเนินการตามแผนและ
ตรวจสอบ 

5. แบบรูป มาตรฐาน ค 1.2  
ค 1.2 ป.6/1  
 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการ
คูณ การหารดวยจำนวนเดียวกัน 

-แบบรูปเปนความสัมพันธที่แสด 
ลักษณะสำคัญรวมกันของชุดของ
จำนวน รูปเรขาคณิต หรืออ่ืน ๆ 
* การแกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
เริ่มจากทำความเขาใจปญหา 
หาจำนวนหรือสิ่งที่มคีวามสัมพันธ
กันเปนแบบรูป พิจารณา 
ความสัมพันธในแบบรูป เพ่ือ
นำไปสูสิ่งท่ีโจทยตองการ 

ปอบอัพ 
แบบรูป 

9 11 

ภาคเรียนท่ี 1 80 100 
6. รูป

สามเหลี่ยม 
มาตรฐาน ค 2.1  
มาตรฐาน ค 2.2 
ค 2.2 ป.6/1 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
-  ชนิดและสมบัติของรูป
สามเหลี่ยม 

-ชนิดของรูปสามเหลี่ยม จำแนก

ตามขนาดของมุม ไดเปน 

สรางหรือประดิษฐ
รูปสามเหลี่ยม 

20 25 
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ค 2.2 ป.6/2 
ค 2.1 ป.6/2  
 

-    จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดย
พิจารณาจากสมบัติของรูป 
-    สรางรูปสามเหลี่ยม เมื่อ
กำหนดความยาวของดานและ
ขนาดของมุม 
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ี 
-ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยม 
 

รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม รูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก 
และรูปสามเหลี่ยมมุมปาน 
-  รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเปน
มุมแหลม เรียกวารูปสามเหลี่ยมมุม
แหลม รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมฉาก 1 
มุม เรียกวา รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมปาน 1 มุม 
เรียกวา รูปสามเหลี่ยมมุมปาน 
- ชนิดของรูปสามเหลี่ยม จำแนก
ตามความยาวของดาน ไดเปน 
รูปสามเหลี่ยมดานเทา รูป
สามเหลี่ยมหนาจั่วและรูป
สามเหลี่ยมดานไมเทา 
รูปสามเหลี่ยมที่มีดานทุกดานยาว 
เทากนั เรียกวา รูปสามเหลี่ยมดาน
เทา รูปสามเหลี่ยมที่มีดานยาว
เทากัน 2 ดาน เรียกวา 
รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว 
- รูปสามเหลี่ยมที่มีดานแตละดาน
ยาวไมเทากัน เรียกวา 
รูปสามเหลี่ยมดานไมเทา 
- การสรางรูปสามเหลีย่ม เปนการ
สรางตามลักษณะหรือสมบัติ 
ของรูปสามเหลี่ยมแตละชนิด ซึ่ง
ตองอาศัยทักษะการวัดความยาว 
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การวัดขนาดของมุม การสรางมมุ
โดยใชเครื่องมือทางเรขาคณิต 
ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 
เปนผลบวกของความยาวของดาน
ทุกดานของรูปสามเหลี่ยม 
พ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม = ½ x 
ความสูง x ความยาวของฐาน 
การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ี 
ของรูปสามเหลีย่ม อาจใช
กระบวนการแกปญหาตามขั้นตอน 
ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ทำความเขาใจปญหา 
ขั้นที่ 2 วางแผนแกปญหา 
ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน 
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ 

7. รูปหลาย
เหลี่ยม 

มาตรฐาน ค 2.1  
ค 2.1 ป.6/2  

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
หลายเหลี่ยม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลาย
เหลี่ยม 
 

-รูปหลายเหลีย่ม (polygon) เปน
รูปปดอยูบนระนาบ มีดานทุกดาน
เปนสวนของเสนตรง 
การจำแนกชนิดของรูปหลาย
เหลี่ยม จำแนกตามจำนวนดานของ
รูปหลายเหลี่ยมดานเทามุมเทา 
(regular polygon) 
เปนรูปหลายเหลี่ยมท่ีมีดานทุกดาน
ยาวเทากัน และมุมทุกมุม 
มีขนาดเทากันการหาผลบวกของ

สรางหรือประดิษฐ
รูปหลายเหลี่ยม 

17 21 
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ขนาดของมุมภายในของรูปหลาย
เหลี่ยมอาจทำไดโดย 
1) นำขนาดของมุมภายในทุกมุมมา
รวมกัน 
หรือ 2) แบงรูปหลายเหลี่ยมเปน
รูปสามเหลี่ยมที่ไมซอนทับกัน 
แลวนำจำนวนรูปสามเหลี่ยมท่ีแบง
ได คูณกับ 180* 
การหาความยาวรอบรูปของรูป
หลายเหลี่ยม อาจทำไดโดย 
1) นำความยาวของดานทุกดานมา
รวมกัน 
หรือ 2) ถาเปนรูปหลายเหลี่ยม
ดานเทา ใหนำจำนวนดาน 
คูณกับความยาวของดาน 1 ดาน 
ดานที่อยูตรงขามกันและขนานกัน
ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เรียกวา 
ดานคูขนาน และระยะหางระหวาง
ดานคูที่ขนานกันเปนสวนสูง 
ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู หาได
จาก ½ x ความสูง x ผลบวกของ
ความยาวของดานคูขนาน 
รูปสี่เหลี่ยมท่ีเสนทแยงมุมตัดกัน
เปนมุมฉาก ไดแก รูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส 
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รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน และรูป
สี่เหลี่ยมรูปวาว 
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เสนทแยงมุม
ตัดกันเปนมุมฉาก หาไดจาก 
ผลคณูของความยาวของเสนทแยง
มุม 
-การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลาย
เหลี่ยม 
เริ่มจากทำความเขาใจปญหา 
วางแผนแกปญหา ดำเนินการตาม
แผนและตรวจสอบ 

8. วงกลม มาตรฐาน ค 2.1 
ค 2.1 ป.6/3 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปและพื้นที่วงกลม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความ
ยารอบรูปและพ้ืนที่วงกลม 
- สวนตางๆ ของวงกลม 
- การสรางวงกลม 

-วงกลมเปนรูปปดบนระนาบ ท่ี
ประกอบดวยเสนโคง โดยจุดทุกจุด 
บนเสนโคงมีระยะหางจากจุดตรึง
จุดหนึ่ งเท ากัน จุดตรึงนี้ เปน จุด
ศูนยกลางของวงกลม 
-เสนโคงปดที่เปนขอบของวงกลม 
เรียกวา เสนรอบวง 
ส ว น ข อ ง เส น ต ร ง ท่ี ผ า น จุ ด
ศูนยกลาง และมีจุดปลายทั้งสอง 
อยูบนเสนรอบวง เรียกวา เสนผาน
ศูนยกลาง 
-ระยะระหวางจุดศูนยกลางกับจุด
ใด ๆ บนเสนรอบวง เรียกวา รัศม ี
ใน ว งก ล ม ว งห นึ่ ง  มี เส น ผ า น

แฟมสะสมผลงาน 20 25 
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ศูนยกลางไดหลายเสน แตละเสน
ยาวเทากัน 
-ในวงกลมวงหนึ่ง มีรัศมีไดหลาย
เสน แตละเสนยาวเทากัน 
ในวงกลมเดียวกัน ความยาวของ
เสนผานศูนยกลางเปน 2 เทาของ 
ความยาวของรัศมี หรือ ความยาว
ของรัศมีเปน Z ของความยาวของ
เสนผานศูนยกลาง 
การเรียกชื่อวงกลม เรียกตามชื่อจุด
ศูนยกลาง 
การสรางวงกลมดวยวงเวียน ตอง
กำหนดจุดศูนยกลางและรัศมีของ
วงกลม 
-เมื่อนำความยาวของเสนรอบวงมา
หารดวยความยาวของ 
เสนผานศูนยกลางของวงกลมวง
เดียวกัน จะไดผลหารเปนคาคงตัว
ซึ่งมีคาประมาณ 3.14  
-การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความ
ยาวของเสนรอบวงและพ้ืนที่ของ
วงกลม 
เริ่ มจ ากทำความ เข า ใจป ญ ห า 
วางแผนแกปญหา ดำเนินการตาม
แผน 
และตรวจสอบ 
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9. รูปเรขาคณิต
สามมิติ 

มาตรฐาน ค 2.1 
เขาใจพื้นฐาน
เก่ียวกับการวัด วัด
และคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
และนำไปใช 
มาตรฐาน ค 2.2 
เขาใจและวิเคราะห
รูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธระหวาง
รูปเรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต และ
นำไปใช 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรของรูปเราขาคณิตสามมิติ
ที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย 
พีระมิด 
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย 
ปริซึม พีระมิด 

ปริซึม 
-ปริซึมเปนรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ทรงตัน มีหนาตัดหรือฐาน 2 หนา 
เปนรูปหลายเหลี่ยมท่ีเทากันทุก
ประการ และอยูบนระนาบที่ขนาน
กัน หนาขางเปนรูปสี่เหลี่ยมดาน
ขนาน 
-ชนิดของปริซึม จำแนกตามรูป
หลายเหลี่ยมท่ีเปนหนาตัดหรือฐาน 
- จำนวนหนาขางของปริซึม เทากับ
จำนวนดานของรูปหลายเหลี่ยมที่
เปนหนาตัดหรือฐาน 
- จำนวนหนาท้ังหมดของปริซึม 
เทากับจำนวนหนาตัดหรือฐาน 
รวมกับจำนวนหนาขาง 
พีระมิด 
พีระมิดเปนรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ทรงตัน มีฐานเปนรูปหลายเหลี่ยม 
มียอดแหลมซึ่ งไมอยูบนระนาบ
เดียวกันกับฐาน และมีหนาขาง 
เปนรูปสามเหลี่ยม 
-ชนิดของพีระมิด จำแนกตามรูป
หลายเหลี่ยมท่ีเปนฐาน 
จำนวนหนาขางของพีระมิด เทากับ
จำนวนดานของรูปหลายเหลี่ยม 
ที่เปนฐาน 

แฟมสะสมผลงาน 13 16 
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- จำนวนหนาทั้งหมดของพีระมิด 
เทากับจำนวนฐาน รวมกับ 
จำนวนหนาขาง 
ทรงกระบอก  
เปนรูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงตัน มี
หนาตัดหรือฐาน 
ทั้ งสองเป นวงกลมที่ เท า กัน ทุก
ประการ และอยูบนระนาบที่ขนาน
กัน 
กรวย เปนรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ทรงตัน มีฐานเปนวงกลม มียอด
แหลม 
ซึ่งไมอยูบนระนาบเดียวกันกับฐาน 
ทรงกลม 
ทรงกลมเปนรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ทรงตัน มีผิวโคงเรียบ 
ทุก ๆ จุตที่อยูบนผิวโคงหางจากจุด
ศูนยกสางเทากัน 
ระยะระหวางจุดศูนยกลางกับจุดใด 
ๆ บนผิวโคงของทรงกลม 
เรียกวา รัศมี 

10
. 

การนำเสนอ
ขอมูล 

มาตรฐาน ค 3.1 
เขาใจกระบวนการ
ทางสถิติ และใช
ความรูทางสถิติใน
การแกปญหา 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานแผนภูมิรูปวงกลม 

แผนภูมิรูปวงกลม เปนการนำเสนอ
ขอมูลรูปแบบหนึ่ง โดยแบง 
พ้ืนที่ของวงกลมเปนสวน ๆ ตาม
ปริมาณของขอมูลแตละรายการ 
นิยมแสดงปริมาณของขอมูลแตละ

ประดิษฐแผนภูมิรูป
วงกลม 

10 13 
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รายการ ในรูปรอยละหรือ
เปอรเซ็นต 
โดยผลรวมของขอมูลทุกรายการ
เปนรอยละ 100 หรือ 100% 
-การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
แผนภูมิรูปวงกลม เริ่มจาก 
ทำความเขาใจปญหา วางแผน
แกปญหา ดำเนินการตามแผน 
และตรวจสอบ 

ภาคเรียนท่ี 2 80 100 
รวม    160 200 

รวมทั้งรายวิชา  100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน     
รหัสวิชา ค 21101 ชื่อรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้น ม.1 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 (มัธยมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 จำนวนเต็ม ค 1.1  ม.1/1 จำนวนตรรกยะ 
- จำนวนเต็ม 
- สมบัติของจำนวนเต็ม 
- ทศนิยมและเศษสวน 
- จำนวนตรรกยะและสมบัติของ 
จำนวนตรรกยะ 
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปน 
จำนวนเต็มบวก 
- การนำความรูเก่ียวกับจำนวนเต็ม 
จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลัง
ไปใชในการแกปญหา 

จำนวนเต็ม  
-การบวกจำนวนเต็ม  
-การลบจำนวนเต็ม  
-การคูณจำนวนเต็ม  
-การหารจำนวนเต็ม  
-สมบัติการบวกและการคูณจำนวน
เต็ม 
 

-Mind Mapping 
-สมุดเลมเล็ก
อุณหภูมิ 

17 20 

2 ทศนิยมและ
เศษสวน 

ค 1.1  ม.1/1 จำนวนตรรกยะ 
- จำนวนเต็ม 
- สมบัติของจำนวนเต็ม 
- ทศนิยมและเศษสวน 
- จำนวนตรรกยะและสมบัติของ 
จำนวนตรรกยะ 
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปน 
จำนวนเต็มบวก 
- การนำความรูเก่ียวกับจำนวนเต็ม 

- ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
ทศนิยม  

- การบวกและการลบทศนิยม  
- การคณูและการหารทศนิยม  
- เศษสวนและการเปรียบเทียบ

เศษสวน  
- การบวกและการลบเศษสวน  
- การคณูและการหารเศษสวน  
- ความสัมพันธระหวางทศนิยม

-Mind Mapping 
-แฟมผลงานประจำ
หนวย 

17 20 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลัง
ไปใช 

และเศษสวน 

3 เลขยกกำลัง ค 1.1  ม.1/2 จำนวนตรรกยะ 
- จำนวนเต็ม 
- สมบัติของจำนวนเต็ม 
- ทศนิยมและเศษสวน 
- จำนวนตรรกยะและสมบัติของ 
จำนวนตรรกยะ 
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปน 
จำนวนเต็มบวก 
- การนำความรูเก่ียวกับจำนวนเต็ม 
จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลัง
ไปใช 
ในกำรแกปญหา 

- ความหมายของเลขยกกำลัง 
- การคูณและการหารเลขยกกำลัง 

 - สัญกรณวิทยาศาสตร 
 - การบวก ลบ คูณ หาร สัญกรณ

วิทยาศาสตร 
 
 

-Mind Mapping 
-สมุดเลมเล็กโลก
และอาวกาศ 

10 12 

4 การสราง
ทาง
เรขาคณิต 

ค 2.2  ม.1/1 การสรางทางเรขาคณิต 
- การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
- การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติ 
โดยใชการสรางพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
- การนำความรูเก่ียวกับการสราง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใชในชีวิต
จริง 

 รูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน 
-  การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
-  การสรางรูปเรขาคณิต 

ลวดลายเรขาคณิต
สรางสรรค 

10 12 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

5 รูปเรขาคณิต
สองมิติและ
สามมิติ 

ค 2.2 ม.1/2 -หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิต ิ

- ภาพที่ไดจากการมองดานหนา 
ดานขาง ดานบนของรูปเรขาคณติ
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก 

- หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพดานหนา ภาพดานขาง และ
ภาพดานบนของรูปเรขาคณติสาม
มิต ิ

 6 7 
 
 
 
 

                                            รวม    60 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ     30 
ภาระงาน/การ
ปฏิบตั ิ

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน     
รหัสวิชา ค 21102 ชื่อรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้น ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 (มัธยมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1  สมการเชิง
เสนตัวแปร
เดียว 

ค 1.3  ม.1/1 - สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
- การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
- การนำความรูเก่ียวกับกำรแก
สมกำรเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชใน
ชีวิตจริง 

-แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและ
ตรวจสอบคำตอบ 
- สรางสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
เพ่ือแกปญหา 
- แกปญหาโดยใชสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

-Mind Mapping 
-แฟมผลงานประจำ
หนวย 

16 19 

2 อัตราสวน 
สัดสวน 
และรอยละ 

ค 1.1  ม.1/1 - อัตราสวนของจำนวนหลาย ๆ
จำนวน 
- สัดสวน 
- การนำความรูเก่ียวกับอัตราสวน 
สัดสวนและรอยละไปใชในการ
แกปญหา 

- อัตราสวนที่เทากัน 
- อัตราสวนหลายๆอัตราสวน 
- สัดสวน 

- อัตราสวน สัดสวนและรอยละใน
การแกปญหา 
 

- สมุดเลมเล็ก ตาม
รอยพอ 
- Mind Mapping 

17 19 

3 กราฟและ
ความสัมพัน
ธเชิงเสน 

ค 1.3  ม.1/2 
ม.1/3 

- กราฟของความสัมพันธเชิงเสน 

- สมการเชิงเสนสองตัวแปร 

- การนำความรูเก่ียวกับสมการเชิง

เสนสองตัวแปรและกราฟของ

ความสัมพันธเชิงเสนไปใชในชีวิต

จริง 

-  คูอันดับและกราฟของคูอันดับ  
-  กราฟและการนำไปใช 
-  ความสัมพันธเชิงเสน 
 

-Mind Mapping 
-สมุดเลมเล็กโลก
และอาวกาศ 

13 16 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

4 สถิติ (1) ค 3.1  ม.1/1 - การตั้งคำถามทางสถิติ 

- การเก็บรวบรวมขอมูล 

- การนำเสนอขอมูล 

o แผนภูมิรูปภาพ 

o แผนภูมิแทง 

o กราฟเสน 

o แผนภูมิรูปวงกลม 

- การแปลความหมายขอมูล 

- การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง 

-  คำถามทางสถิติ  
- การเก็บรวบรวมขอมูล 
การนำเสนอขอมูลและการแปร
ความหมายขอมูล 

-ขอมูลนารู 
 

14 16 

รวม    60 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ     30 
ภาระงาน/การ
ปฏิบตั ิ

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน     
รหัสวิชา ค 22101 ชื่อรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้น ม.2 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 (มัธยมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ทฤษฎีบทป
ทาโกลัส 
 

ค 2.2  ม.2/5 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
- การนำความรูเก่ียวกับทฤษฎีบทพี
ทำโกรัสและบทกลับไปใชในชีวิตจริง 

   เขาใจและใชทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกลับในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 
 

- ออกแบบโจทย
นำความรู
ทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบท
กลับในการ
แกปญหา
คณิตศาสตร
และปญหาใน
ชีวิตจริงและ
ทองถิ่น 

8 7 

2 ความรู
เบื้องตน
เกี่ยวกับ
จำนวนจริง 
 

ค 1.1  ม.2/2 จำนวนจริง 
- จำนวนอตรรกยะ 
- จำนวนจริง 
- รากที่สองและรากท่ีสามของจำนวน
ตรรกยะ 
- การนำความรูเก่ียวกับจำนวนจริง
ไปใช 
 
 
 

เขาใจจำนวนจริงและความสัมพันธ
ของจำนวนจริง และใชสมบัติของ
จำนวนจริงในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง 

- ทำสมุดเล็มเล็ก 13 11 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

3 ปริซึมและ
ทรงกระบอก 
 

ค 2.1 ม.2/1 
ม.2/2 

พื้นที่ผิว 
- การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การนำความรูเก่ียวกับพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการ
แกปญหา 
ปริมาตร 
- การหาปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การนำความรูเก่ียวกับปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการ
แกปญหา 

   หาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอก และประยุกตใชใน
การแกปญหา 

- หาพ้ืนที่ผิวหรือ
ปริมาตรที่ได
จากสิ่งของ
รอบตัว 

9 7 

4 การแปลง
ทาง
เรขาคณิต 
 

ค 2.2  ม.2/3 การแปลงทางเรขาคณิต 
- การเลื่อนขนาน 
- การสะทอน 
- การหมุน 
- การนำความรูเก่ียวกับการแปลง 
ทางเรขาคณิตไปใชในการแกปญหา 

   การแปลงของวัตถุอาจมีการแปลง
หลายแบบ  การแปลงในทาง
เรขาคณติ จะกลาวถึงความเก่ียวของ
กันระหวางรูปเรขาคณิตกอนการ
แปลงและรูปเรขาคณิตหลังการแปลง 
โดยการการมี 3 อยางคือการเลื่อน
ขนาน สะทอน และการหมุน 

- ออกแบบ
ลวดลายดวย
ตนเอง (เซส
เทเลชั่น) 

12 10 

5 สมบัติของ
เลขยกกำลัง 
 

ค 1.1  ม.2/1 จำนวนตรรกยะ 
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปน
จำนวนเต็ม 
- การนำความรูเก่ียวกับเลขยกกำลัง
ไปใชในการแกปญหา 

  สมบัติของเลขยกกำลัง นำไปใชใน
กระบวนการการดำเนินของเลขย
กำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจนวนเต็ม
บวกหรือศูนย และในรูปสัญกรณ
วิทยาศาสตร 

- ทำสมุดเล็มเล็ก 8 7 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

6 พหุนาม 
 

ค 1.2  ม.2/1 พหุนาม 
- พหุนาม 
- การบวก การลบ และการคูณของ
พหุนาม 
- การหารพหุนามดวยเอกนามท่ีมี
ผลหารเปนพหุนาม 

   หาผลบวก ลบ คูณของพหุนาม 
และผลการของพหุนามกับเอกนาม 

- ทำสมุดเล็มเล็ก 10 8 

                                            รวม    60 50 
คะแนนการ

ทดสอบ 
กลางภาค     20 
ปลายภาค     30 

รวมทั้งหมด  100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



217 
 

 
โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน     

รหัสวิชา ค 22102 ชื่อรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้น ม.2 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 60 ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 (มัธยมศึกษา) 

 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 สถิติ(2) 
 

ค 3.1 ม2/1 - การตั้งคำถามทางสถิติ  
- เการก็บรวบรวมขอมูล 
- การนำเสนอขอมูล 
o แผนภูมิรูปภาพ  
o แผนภูมิแทง  
o กราฟเสน 
o แผนภูมิรูปวงกลม  

- การแปลความหมายขอมูล 
- การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง 

  วิเคราะหและนำเสนอขอมูลดวย
แผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ 
และฮิสโทแกรม หาและ
เปรียบเทียบคากลางของขอมูล 

- ออกแบบโจทย
นำความรู
เก่ียวกับสถิติใน
ชีวิตจริงและ
ทองถิ่นมา
นำเสนอในรูป
แผนภูมิแบบ
ตางๆ 

12 10 

2 ความเทากัน
ทุกประการ  
 
 

ค 2.2  ม.2/4 - ความเทากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม 

- การนำความรูเก่ียวกับความกัน
ทุกประการไปใชในการแกปญหา 

  เขาใจและใชสมบัติของรูป
สามเหลี่ยมท่ีเทากันทุกประการใน
การแกปญหาคณิตศาสตรและปญหา
ในชีวิตจริง 

- ทำสมุดเล็มเล็ก 14 12 

3 เสนขนาน  
 
 

ค 2.2  ม.2/2 - สมบัติเก่ียวกับเสนขนานและรูป
สามเหลี่ยม 

  เสนขนาน มีผลทำใหเกิดการเรียนรู
เรื่องมุมมากมาย สามารถนำไป
แกปญหาเก่ียวกับมุมของสามเหลี่ยม
ได 

- ทำสมุดเล็มเล็ก 11 9 

4 การให ค 2.2  ม.2/1 - กำการนำความรูเก่ียวกับการ     การใหเหตุผลทางเรขาคณิต เปน - ทำสมุดเล็มเลก็ 14 12 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

เหตุผลทาง
เรขาคณิต 

สรางทางเรขาคณิตไปใชในชีวิต
จริง 

การฝกการใหเหตุผลอยางเปนระบบ 
เปนการใชภาษา และแสดงเหตุผล
อยางมีลำดับ เปนนำไปใชในการวง
แผน ตัดสินใจ และใชแกปญหาใน
ชีวิตประจำวันขั้นตอน สมเหตุสมผล  

5 การแยกตัว
ประกอบ
ของพหุนาม
ดีกรีสอง 

ค1.2  ม.2/2 - การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองโดยใช 
o สมบัติการแจกแจง 
o กำลังสองสมบูรณ 
o ผลตางของกำลังสอง 

   การแยกแยกตัวประกอบของพหุ
นามโดยใชสมบัติการแจกแจง การ
แยกแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยก
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองที่เปนกำลังสองสมบูรณและพหุ
นามดีกรีสองที่เปนผลตางกำลังสอง 

- ทำสมุดเล็มเล็ก 9 7 

                                            รวม    60 50 
คะแนนการ

ทดสอบ 
กลางภาค     20 
ปลายภาค     30 

รวมทั้งหมด  100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน     
รหัสวิชา ค 23101 ชื่อรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้น ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 (มัธยมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1  อสมการ
เชิงเสนตัว
แปรเดียว 

ค 1.3  ม.3/1 -อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
-การแกอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว 
-การนำความรูเก่ียวกับการแก
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไปใช
ในการแกปญหา 
 

- แนะนำอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  
- คำตอบของอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  
- การแกอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  
- โจทยปญหาเก่ียวกับอสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว 

-Mind Mapping 
-แฟมผลงานประจำ
หนวย 

10 12 

2 การแยกตัว
ประกอบ
ของพหุนาม
ที่มีดีกรีสูง
กวาสอง 

ค 1.2  ม.3/1 - การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ที่มีดีกรีสูงกวาสองในการแกปญหา
คณิตศาสตร 

- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ที่อยูในรูปผลบวกและผลตางของ
กำลังสาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ที่มีดีกรีสูงกวาสาม 

- สมุดเลมเล็ก  
- Mind Mapping 

8 9 

3 สมการ
กำลังสอง
ตัวแปร
เดียว 

ค 1.3  ม.3/2 
 

-สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
-การแกสมการกำลังสองตัวแปร
เดียว 
-การนำความรูเก่ียวกับการแก

สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช

ในการแกปญหา 

- แนะนำสมการกำลังสองตัวแปร
เดียว  
- การแกสมการกำลังสองตัวแปร
เดียว  
- โจทยปญหาเก่ียวกับสมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว 

- Mind Mapping 
- แฟมผลงาน
ประจำหนวย 

12 14 
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4 ความคลาย ค 2.2  ม.3/1 - รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน 
- การนำความรูเก่ียวกับความคลาย
ไปใชในการแกปญหา 

- รูปเรขาคณิตที่คลายกัน  
- รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน  
- โจทยปญหาเก่ียวกับรูป
สามเหลี่ยมที่คลายกัน 

- สมุดเลมเล็ก  
 

12 14 

5 กราฟของ
ฟงกชัน
กำลังสอง 

ค 1.2 ม.3/2 - การใชความรูเก่ียวกับฟงกชัน
กำลังสองในการแกปญหา
คณิตศาสตร 

- แนะนำฟงกชัน  
- กราฟของฟงกชันกำลังสอง 

- Mind Mapping 
- แฟมผลงาน
ประจำหนวย 

10 12 

6  สถิติ (3) ค 3.1 ม.3/1 - ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
แผนภาพกลอง 
- การแปลความหมายผลลัพธ 
- การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง 

- แผนภาพกลอง  
- การอานและแปลความหมายจาก
แผนภาพกลอง 

- Mind Mapping 
- แฟมผลงาน
ประจำหนวย 
 

8 9 

                                            รวม    60 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ     30 
ภาระงาน/การ
ปฏิบตั ิ

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน     
รหัสวิชา ค 23102 ชื่อรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้น ม.3 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 (มัธยมศึกษา) 
 

ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1  ระบบ
สมการเชิง
เสนสองตัว
แปร 

ค 1.3  ม.3/3 -ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 
-การแกระบบสมการเชิงเสนสองตัว
แปร 
-การนำความรูเก่ียวกับการแก
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไป
ใชในการแกปญหา 

- แนะนำระบบสมการเชิงเสนสอง
ตัวแปร  
- การแกระบบสมการเชิงเสนสอง
ตัวแปร  
- การแกโจทยปญหาโดยใชระบบ
สมการเชิงเสนสองตัวแปร 

-Mind Mapping 
-แฟมผลงานประจำ
หนวย 

12 14 

2 วงกลม ค 2.2  ม.3/3 -  วงกลม คอรด และเสนสัมผัส 
- ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

- มุมที่จุดศูนยกลางและมุมในสวน
โคงของวงกลม  
- คอรดของวงกลม  
- เสนสัมผัสวงกลม  

- สมุดเลมเล็ก  
- Mind Mapping 

15 18 

3 พีระมิด 
กรวย และ
ทรงกลม 

ค 2.1  ม.3/2 
 

- การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลม 
- การนำความรูเก่ียวกับพื้นที่ผิว
พีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชใน
การแกปญหา 
-การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลม 
-การนำความรูเก่ียวกับปริมาตร
ของพีระมิด กรวย และทรงกลมไป
ใชในการแกปญหา 

- ปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของพีระมิด  
- ปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของกรวย  
- ปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของทรงกลม 

- สมุดเลมเล็กเจดีย
วัด 
- แฟมผลงาน
ประจำหนวย 

15 18 
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ที ่
ชื่อหนวย     
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

4 ความนาจะ
เปน 

ค 3.2  ม.3/1 - เหตุการณจากการทดลองสุม 
- ความนาจะเปน 
- การนำความรูเก่ียวกับความนาจะ
เปนไปใชในชีวิตจริง 

- โอกาสของเหตุการณ  
- ความนาจะเปน 

- Mind Mapping 
- แฟมผลงาน
ประจำหนวย 

8 9 

5 อัตราสวน
ตรีโกณมิต ิ

ค 2.2 ม.3/2 - อัตราสวนตรีโกณมิติ 
- การนำคาอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม 
๓๐ องศา ๔๕ องศา และ ๖๐ 
องศา 
ไปใชในการแกปญหา 

- ความหมายของอัตราสวน
ตรีโกณมิติ  
- อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม
แหลม  
- การนำอัตราสวนตรีโกณมิติไปใช
ในการแกปญหา 

- Mind Mapping 
- แฟมผลงาน
ประจำหนวย 

10 11 

                                            รวม    60 70 
คะแนนปลายป
(ปลายภาค) 

การทดสอบ     30 
ภาระงาน/การ
ปฏิบตั ิ

     

รวมทั้งรายวิชา 100 
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รายวชิาเพมิเติม 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค21201  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 1 ชั้น ม.1 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 40 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. -การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยการแยกตัว
ประกอบ 
-การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยวิธีการหาร
สั้น 

ออกแบบโจทยการนำความรูเก่ียวกับการหา 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ใหสอดคลองปญหาในชีวิต
จริงและทองถ่ิน 

18 25 

2 การรวัด หนวยความยาว พ้ืนท่ี การแกปญหาหรือ
สถานการณในชีวิตประจำวันโดยใชความรู 
เก่ียวกับพื้นท่ี การคาดคะเน 
 

ทำสมุดเล็มเล็ก 20 25 

 รวม 38 50 

คะแนนการทดสอบ 
กลางภาค 1 20 
ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
 
  



225 
 

โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค21202  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 2 ชั้น ม.1 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 40 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 
 
 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 สถิต ิ - คำถามทางสถิติ  
การเก็บรวบรวมขอมูลการนำเสนอขอมูล
และการแปรความหมายขอมูล 

ออกแบบโจทยการนำความรูเกี่ยวกับสถิต ิให
สอดคลองในชีวิตจริงและทองถิ่น 

10 13 

2 จำนวนและตัวเลข - สัญลักษณแทนจำนวน 
- ระบบเลขฐานตาง ๆ 
การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 

ทำสมุดเล็มเล็ก 18 24 

3 รูปสามมิติ - ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณติสองมิติ
และสามมิติ 

- การมองภาพสามมิติ 
- การเขียนภาพสามมิติ 
- การเขียนภาพแบบIsometric 

ออกแบบรูปทรง 3 มิติแลวเขียนรูป ดานหนา 
ดานบน และดานขาง 

10 13 

 รวม 38 50 

คะแนนการทดสอบ 
กลางภาค 1 20 
ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค22201  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 3 ชั้น ม.2 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 40 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 พหุนาม 
 

   พหุนาม ประกอบดวยหลักการการ
ดำเนินการของพหุนาม และใชพหุนามในการ
แกปญหาคณิตศาสตร 

 
แฟมสะสมผลงาน 

19 30 

2 รากท่ื n - การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จำนวนจริงที่อยูในรูป a   เม่ือ 

 

แฟมสะสมผลงาน 19 30 

 รวม 38 50 

คะแนนการทดสอบ 
กลางภาค 1 10 
ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค22202  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 4 ชั้น ม.2 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 40 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 การแยกตัวประกอบของ
พหุนาม 
 

   พหุนาม ประกอบดวยหลักการการ
ดำเนินการของพหุนาม และใชพหุนามในการ
แกปญหาคณิตศาสตร 

แฟมสะสมผลงาน 19 30 

2 การประยุกตสมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว 

  แกสมการกำลังสองตัวแปรเดียว และการ
นำไปใช 

แฟมสะสมผลงาน 19 30 

 รวม 38 50 

คะแนนการทดสอบ 
กลางภาค 1 10 
ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค 23201  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 5 ชั้น ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 40 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ระบบสมการ 
 
 

การแกระบบสมการเชิงเสนกับสมการดีการี
สอง และการแกระบบสมการดีกรีสองทั้งสอง
สมการ การนำความรูเก่ียวกับการแกระบบ
สมการดีกรีสองไปใชในการแกปญหา 

ออกแบบโจทยการแกระบบสมการเชิงเสนกับ
สมการดีการีสอง และการแกระบบสมการดีกรี
สองทั้งสองสมการ การนำความรูเก่ียวกับการแก
ระบบสมการดีกรีสองไปใชในการแกปญหา ให
สอดคลองปญหาในชีวิตจริงและทองถ่ิน 

19 25 

2 เศษสวนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษสวนของพหุนาม 

ทำสมุดเล็มเล็ก 19 25 

 รวม 38 50 

คะแนนการทดสอบ 
กลางภาค 1 20 
ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค 23202  ชื่อรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร 6 ชั้น ม.3 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 40 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 

 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 วงกลม ทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมที่จุดศูนยกลางและมุม
ในสวนโคงของวงกลม คอรดของวงกลม และ
เสนสัมผัสวงกลม 

ทำสมุดเล็มเล็ก 19 25 

2 กระบวนการทาง
คณิตศาสตร 

เรียนรูการทำขอสอบในระดับตางๆ จากเรื่อง
ที่กำหนดให 

ทำสมุดเล็มเล็ก 19 25 

 รวม 38 50 

คะแนนการทดสอบ 
กลางภาค 1 20 
ปลายภาค 1 30 

รวมทั้งหมด 40 100 

 
 
 
 
 

 

 

   



230 
 

คณะผูจัดทำ 

1. นายพรเทพ        ศรจีักร   ประธานคณะทำงาน 

2. นางสาวปวิชญา   ใจมาตุน   รองประธานคณะทำงาน 

3. นายเอกชัย    ยาวิลาศ   กรรมการ 

4. นายเศรษฐพันธุ   สันวงค   กรรมการ 

5. นางธนเทพ     กาวิบูล   กรรมการ 

6. นางสาวมณีกาญจน  ถิ่นลำปาง   กรรมการ 

7. นางสาววัชรียา    บุญงาม   กรรมการ 

8. นายพิศาล   ฟองนิ้ว   กรรมการและเลขานุการ 

9. นางดวงสุดา      โพธิ์ยอด   ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


