
 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๘กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 
  
  

หลักสตูรโรหลักสตูรโรงเรยีนบานงเรยีนบานเตาบาเตาบา  
พุทธศักราชพุทธศักราช ๒๕๕ ๒๕๕๓๓  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราชพทุธศกัราช  
๒๕๕๒๕๕๑๑  

 
 
 

กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตรกลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร  
  
 
 
 
 
 

สํานัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคามมหาสารคาม เขต  เขต ๒๒  
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศกึษาธกิารกระทรวงศกึษาธกิาร 
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ประกาศโรงเรยีนบานเตาบา 
เร่ือง  ใหใชหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
............................................................. 

                 เพือ่ใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับสภาพความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม  และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ  เปนการสรางกลยทุธใหมในการพฒันาคุณภาพการ 
ศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล  สังคมไทย  ผูเรียน  มีศักยภาพในการแขงขัน
และรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานกึในความเปนไทยมีระเบยีบวินัย  
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเปนไปตามเจตนารมณมาตรา  ๘๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๔๕ และพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
                 ฉะนัน้  อาศัยอาํนาจตามในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๕   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีมติเห็น 
ชอบใหใชหลกัสูตรแกนกลางขึ้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  กระทรวงศึกษาธกิาร  จึงประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  ดังปรากฏแนบทายคําสัง่นี ้  แทน
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๔๔ เงือ่นไขและระยะเวลาการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ใหเปนไปดังนี ้
                 ๑.  โรงเรียนตนแบบการใชหลกัสูตรและโรงเรียนทีม่ีความพรอม  ตามรายชื่อที่กระทรวง 
ศึกษาธกิาร  ประกาศ 
                      ๑)  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที่  ๑-๖  และชั้นมธัยมศึกษาปที ่ ๑  และ  ๔ 
                      ๒)  ปการศึกษา ๒๕๕๓  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 
๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑  และ  ๒  และชัน้มัธยมศึกษาปที่  ๔  
และ  ๕ 
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                      ๓)  ปการศึกษา  ๒๕๕๔  เปนตนไป  ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   ทุกชัน้เรียน 
                 ทัง้นี้ปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบานเตาบาเปนโรงเรียนที่จะตองใชหลกัสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  พรอมกันทุกระดับชั้น  และไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบาน
เตาบา  โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวนัที ่  ๓๐  เมษายน   
๒๕๕๓  จงึประกาศใชหลักสตูรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
  

................................................. ................................................. 
(นายถนอม  บุญเรียน) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(นายวิทยา  นนทนภา) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
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คาํนาํ 
 
                 กระทรวงศึกษาธกิาร  ไดพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑  ที่มคีวามเหมาะสม  ชัดเจน  ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศกึษา  โดยไดมีการ
กําหนดวิสัยทศัน  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร  การเรียนการสอนในแตละระดับ  
นอกจากนัน้ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวใน
หลักสูตรแกนกลาง  และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอม  และจุดเนน  
อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน  เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับและเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  และมคีวามชัดเจนตอการ
นําไปปฏิบัติ 
                 จากเหตุผลที่กลาวมา  โรงเรยีนบานเตาบา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามหาสารคาม  
เขต  ๒  จึงไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสตูรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ข้ึน  เพื่อกาํหนดกรอบทิศทางในจัดการเรยีนการสอน  เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  ดานความรู  และทักษะทีจ่ําเปนสาํหรับการดํารงชวีิต  ในสงัคมทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลง  และแสวงหาความรูเพื่อพฒันาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  มาตรฐานการเรยีนรู
และตัวชี้วัดทีก่ําหนดไวในเอกสารนี ้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกีย่วของเห็นผลคาดหวงัที่ตองการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว  ซึ่งจะสามารถกันพฒันาหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ  
และมีความเปนเอกภาพ  อีกทัง้ยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
ชวยแกปญหาการเทยีบโอนระหวางสถานศึกษา  
                 ขอขอบคุณ  ผูที่มีสวนรวมจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  บุคลากรของโรงเรียนบานเตาบา  ชมุชน  ตลอดจนผูปกครอง  และ
นักเรียน  ซึ่งชวยใหหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน  
 
 
 
                        (นายวิทยา  นนทนภา) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
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สารบัญ 

 
เร่ือง                                                   หนา 
  
ความนํา  ...................................................................................................................... ๑ 
ความสาํคัญ  ................................................................................................................. ๑ 
ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียน  ........................................................................................ ๒ 
วิสัยทัศน  ...................................................................................................................... ๔ 
สมรรถนะของผูเรียน  ..................................................................................................... ๕ 
คุณลักษณะอันพงึประสงค  ............................................................................................ ๖ 
โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๓  ............................................................ ๗ 
วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ...................................................................... ๑๔ 
พันธกิจกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ........................................................................ ๑๔ 
สมรรถนะสําคญัของผูเรียน  ............................................................................................ ๑๕ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู  ........................................................................................ ๑๖ 
คุณภาพผูเรียน  ............................................................................................................. ๑๗ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง  ............................................................................. ๑๙ 
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู  ..................................................................................... ๔๓ 
คําอธิบายรายวิชา  ......................................................................................................... ๕๕ 
หนวยการเรียนรู  ............................................................................................................ ๖๖ 
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู  .................................................................................... ๘๙ 
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน  ............................................................................ ๙๑ 
บรรณานุกรม  ................................................................................................................ ๙๓ 
อภิธานศัพท  ................................................................................................................. ๙๔ 
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ความนาํ 
 
               หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  เปนแผน  แนวทาง  หรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด  มุงพฒันา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยมุงหวงัให
มีความสมบูรณ ทัง้ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนสาํหรับการ
ดํารงชีวิต และมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานสากล เพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน   
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  ประกอบไปดวย  สาระสําคัญของหลกัสูตรแกนกลาง  สาระความรูที่
เกี่ยวของกับชมุชนทองถิน่ และสาระสําคญัที่สถานศึกษาพฒันาเพิม่เติม โดยจัดเปนสาระการเรยีนรู
รายวิชาพืน้ฐานตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนรายปในระดับประถมศึกษาและกาํหนดคุณลักษณะอันพงึประสงคของสถานศกึษา
ตามคุณลักษณะอันพงึประสงคของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 
ความสาํคญั 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มีความสาํคัญในการพฒันาผูเรียน  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วดั และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาํหนดไว เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา 
ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการจดัมวลประสบการณใหแกผูเรียน
ไดพัฒนาใหบรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาต ิ  นอกเหนือจากการใชเปน
แนวทาง  หรือขอกําหนดในการจัดการศกึษาของสถานศึกษาใหบรรลุ  ตามจุดหมายของการจัดการ 
ศึกษาแลว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ที่จัดทาํขึ้นยังเปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายใหครอบครัว  
ชุมชน  องคกรในทองถิ่น  ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีแนวทาง
สําคัญที่สถานศึกษากาํหนดไวในหลกัสูตรสถานศกึษา  ดังนี ้
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๒กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพฒันาใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจ  และเราใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากที่สุด  
มีความรูสูงสุด ผูเรียนทกุคนมีความเขมแขง็ มีความสนใจ มีประสบการณและความมั่นใจ เรียนและ
ทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกนั มทีกัษะในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน รูขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่ือสาร  สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น  และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
                 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ สงเสริมการพัฒนาดานจติวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม  พฒันาหลักการในการจาํแนกระหวางถูกและผิด  เขาใจ  และศรัทธาในความเชื่อของตน  
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกนั  พฒันาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน  และชวยให
เปนพลเมืองทีม่ีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค พัฒนา
ความตระหนกั เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน  ระดับทองถิ่น  และระดับชาติ  สรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคทีตั่ดสินใจแบบมีขอมูล  เปนอิสระ  และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลกัสตูรโรงเรียน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เปนหลักสตูรที่สถานศึกษาจัดทาํขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนในระดับประถม 
ศึกษา  โดยยดึองคประกอบสําคัญ  ๓  สวนคือ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  สาระการเรียนรูทองถิ่น  และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  เปนกรอบในการจัด 
ทํารายละเอียดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานทีก่าํหนด  เหมาะสมกับสภาพชมุชน
และทองถิน่และจุดเนนของสถานศกึษา  หลักสูตรโรงเรยีนที่พัฒนาข้ึนมีลักษณะของหลักสูตรดังนี ้
                 ๑.  เปนหลกัสูตรเฉพาะ  ของโรงเรียนบานเตาบาสําหรับจัดการศึกษา  ตามหลกัสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  โดยจดัระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  (ชั้น
ประถมศึกษาปที่  ๑-๖)     
                 ๒. มีความเปนเอกภาพ หลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ เปนหลกัสูตรของสถานศึกษา  สําหรับใหผูสอน
นําไปจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย  โดยกําหนดให 
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๓กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                       ๒.๑  มีสาระการเรียนรูทีส่ถานศกึษาใชเปนหลักเพื่อสรางพืน้ฐานการคิด  การเรยีนรู  
และการแกปญหา  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  และสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
                       ๒.๒  มีสาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษย  ศักยภาพการคดิและการทาํงาน  
ประกอบดวย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี และภาษาอังกฤษ 
                       ๒.๓  มีสาระการเรียนรูเพิ่มเติม  โดยจัดทาํเปนรายวชิาเพิ่มเติม  ตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน  สาระการเรียนรูทองถิ่น  ความตองการของผูเรียน  และบรบิท
ของสถานศึกษา 
                       ๒.๔  มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพื่อพฒันาผูเรียน  ทัง้ดานรางกาย  จติใจ  สติปญญา 
อารมณ  และสังคม  เสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระการเรียนรู  ๘  กลุม  และการพฒันาตนตาม
ศักยภาพ 
                       ๒.๕  มกีารกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  ที่สอดคลองกับมาตรฐานระดับตาง ๆ  
เพื่อเปนเปาหมายการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จดัทํารายละเอยีดสาระการเรียนรู  
และจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพในชมุชน  สังคม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
                 ๓.  มีมาตรฐานการเรียนรู  เปนเปาหมายสาํคัญของการพฒันาคุณภาพผูเรียน  หลักสตูร
โรงเรียนบานเตาบา  พทุธศกัราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  
๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนตัวกําหนดเกีย่วกบัคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน เพื่อ
เปนแนวทางในการประกันคณุภาพการศึกษา  โดยมกีารกําหนดมาตรฐานไวดังนี ้
                       ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร  เปนมาตรฐานดานผูเรียนผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา  
อันเกิดจากการไดรับการอบรมสั่งสอน  ตามโครงสรางของหลักสูตรทั้งหมด  เปนแนวทางในการตรวจ 
สอบคุณภาพโดยรวม  ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาตองใชสําหรับ
การประเมนิตนเองเพื่อจัดทาํรายงานประจําปตามบทบญัญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจาก 
นี้ยงัเปนแนวทางในการกาํหนดแนวปฏิบัติในการสงเสริม กาํกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  
เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่กาํหนด 
                       ๓.๒  มีตัวชีว้ดัชั้นปเปนเปาหมายระบุส่ิงทีน่ักเร ียนพงึรูและปฏิบัติ  รวมทัง้คุณลกัษณะ
ของผูเรียนในแตละระดบัชัน้  ซึ่งสะทอนถงึมาตรฐานการเรยีนรู  มีความเฉพาะเจาะจง  และมีความเปน
รูปธรรมนาํไปใชในการกาํหนดเนือ้หา จัดทาํหนวยการเรียนรู จัดการเรยีนการสอนและเปนเกณฑสําคัญ
สําหรับการวัดประเมนิผล  เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผูเรียน  ความรู  ทักษะ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอนัพงึประสงค  เปนหลักในการเทยีบโอนความรู  และ
ประสบการณจากการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
                       ๓.๓ มีความเปนสากล ความเปนสากลของหลักสูตรสถานศกึษา คือ มุงใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจดัการสิ่งแวดลอม ภูมิปญญา
ทองถิน่ มีคุณลักษณะทีจ่ําเปนในการอยูในสังคมไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา  การเสียสละ  การเอื้อเฟอ  โดยอยูบนพืน้ฐานของความพอดี  ระหวางการเปนผูนาํ  และผูตาม  
การทาํงานเปนทีม และการทํางานตามลาํพัง  การแขงขนั  การรูจักพอ  และการรวมมือกันเพื่อสังคม 
วิทยาการสมัยใหมและภูมิปญญาทองถิ่น  การรับวัฒนธรรมตางประเทศ  และการอนุรักษวฒันธรรม 
ไทยการฝกฝนทักษะเฉพาะทาง  และการบูรณาการในลักษณะทีเ่ปนองครวม 
                 ๔.  มีความยืดหยุน  หลากหลาย หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบานเตาบาเปนหลักสตูรที่
สถานศกึษาจดัทํารายละเอยีดตางๆ  ข้ึนเอง  โดยยึดโครงสรางหลักทีก่ําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  เปนขอบขายการจัดทําจงึทาํใหหลักสตูรของสถานศกึษา
มีความยืดหยุน  หลากหลาย  สอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการของทองถิน่  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีความเหมาะสมกบัตัวผูเรียน 
                 ๕.  การวัดและประเมินผล  เนนหลกัการพื้นฐานสองประการ  คือการประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียน  และเพื่อตัดสินผลการเรียน  โดยผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ัด  เพือ่ให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคญั  และคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน
เปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ  ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน  ระดบั
สถานศกึษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวน 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความ 
กาวหนา  และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเรียน  ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรยีนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 
วสิัยทศัน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพฒันาผูเรียนทกุคน  ซึ่งเปนกาํลังของชาติใหเปนมนษุยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย  ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานกึในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มคีวามรูและทกัษะ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

พื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติทีจ่ําเปนตอการศึกษา  ตอการประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพืน้ฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ  
 
สมรรถนะของผูเรยีน 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  ๕  ประการ  ดังนี ้
                 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสาร  และประสบการณ  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสงัคม  รวมทั้งการ
เจรจาตอรอง  เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวธิกีารสื่อสารทีม่ปีระสิทธิภาพ  โดยคํานึงถงึผล 
กระทบที่มีตอตนเองและสงัคม 
                 ๒.  ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคดิวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  
การคิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวจิารณญาณและการคิดเปนระบบ  เพื่อนาํไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศ  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
                 ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถกูตองเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธ และการเปลีย่นแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู  
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธภิาพ  โดยคาํนึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
                 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนนิชีวิตประจาํวนั  การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน  และการ
อยูรวมกนัในสงัคมดวยการสรางเสริมความสัมพนัธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และสภาพแวดลอม 
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

                 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ในดานการ
เรียนรู  การสือ่สารการทาํงาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค 
 
                 หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี ้
                       ๑.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
                       ๒.  ซื่อสัตยสุจริต 
                       ๓.  มีวนิัย 
                       ๔.  ใฝเรียนรู 
                       ๕.  อยูอยางพอเพยีง 
                       ๖.  มุงมั่นในการทาํงาน 
                       ๗.  รักความเปนไทย 
                       ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสตูรโรงเรียนบานเตาบา พทุธศกัราช ๒๕๕๓ 
 

เวลาเรียน กลุมสาระการเรียนรู/กจิกรรม 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมสาระการเรียนรู       
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน  (พืน้ฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวิชาเพิม่เติม           ปละ  ๔๐  ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐  ชั่วโมง/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๒๐๐ 
ค  ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑ ๒๐๐ 
ว  ๑๑๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๑ ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑   ๘๐ 
ส  ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๑ ๔๐ 
พ  ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๘๐ 
ศ  ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑ ๘๐ 
ง  ๑๑๑๐๑  การงานอาชพี  ๑ ๔๐ 
อ  ๑๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๑๒๐๑  การอาน  ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒ ๒๐๐ 
ค  ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๒ ๒๐๐ 
ว  ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๒ ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๒  ๘๐ 
ส  ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๒ ๔๐ 
พ  ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๒ ๘๐ 
ศ  ๑๒๑๐๑  ศิลปะ  ๒ ๘๐ 
ง  ๑๒๑๐๑  การงานอาชพี  ๒ ๔๐ 
อ  ๑๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๒ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๒๒๐๑  การอาน  ๒ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๐กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๓ ๒๐๐ 
ค  ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร  ๓ ๒๐๐ 
ว  ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๓ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๓ ๘๐ 
ส  ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๓ ๔๐ 
พ  ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๘๐ 
ศ  ๑๓๑๐๑  ศิลปะ  ๓ ๘๐ 
ง  ๑๓๑๐๑  การงานอาชพี  ๓ ๔๐ 
อ  ๑๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๓ ๔๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ท  ๑๓๒๐๑  การอาน  ๓ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๑กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย  ๔ ๑๖๐ 
ค  ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร  ๔ ๑๖๐ 
ว  ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๔ ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  ๔  ๘๐ 
ส  ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๔ ๔๐ 
พ  ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔ ๘๐ 
ศ  ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  ๔ ๘๐ 
ง  ๑๔๑๐๑  การงานอาชพี  ๔ ๘๐ 
อ  ๑๔๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๔ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๔๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๒กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย  ๕ ๑๖๐ 
ค  ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร  ๕ ๑๖๐ 
ว  ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร  ๕ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา  ๕ ๘๐ 
ส  ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๕ ๔๐ 
พ  ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕ ๘๐ 
ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ  ๕ ๘๐ 
ง  ๑๕๑๐๑  การงานอาชพี  ๕ ๘๐ 
อ  ๑๕๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๕ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๕๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๒ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 
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๑๓กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

โครงสรางหลกัสูตรโรงเรียนบานเตาบา  พทุธศักราช  ๒๕๕๓ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ 
 

รายวิชา/กจิกรรม เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ป) 

รายวิชาพืน้ฐาน  
ท  ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย  ๖ ๑๖๐ 
ค  ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร  ๖ ๑๖๐ 
ว  ๑๖๑๐๑  วทิยาศาสตร  ๖ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา  ๖ ๘๐ 
ส  ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร  ๖ ๔๐ 
พ  ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖ ๘๐ 
ศ  ๑๖๑๐๑  ศิลปะ  ๖ ๘๐ 
ง  ๑๖๑๐๑  การงานอาชพี  ๖ ๘๐ 
อ  ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๖ ๘๐ 
รายวิชาเพิม่เติม  
ง  ๑๖๒๐๑  คอมพิวเตอร  ๓ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน  
     ลูกเสือ/ยวุกาชาด ๔๐ 
     ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ ๑,๐๐๐ 
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๑๔กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

วสิัยทศันกลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 
 
                 คณิตศาสตร  มบีทบาทที่สําคญัยิ่งตอการพฒันาความคิดมนุษย  ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค   คิดอยางมเีหตุผล  เปนระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหา  หรือสถานการณได
อยางถี่ถวนรอบคอบ  ชวยใหคาดการณ  วางแผน  ตัดสินใจ  แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจาํวนั
ไดอยางถกูตองเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยี  และศาสตรอ่ืน ๆ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนนิชีวิต  ชวยพฒันาคุณภาพชีวิต
ใหดีข้ึน  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
พนัธกจิกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
 
                 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เปดโอกาสใหเยาวชนทกุคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยาง
ตอเนื่องตามศักยภาพ  โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดงันี ้
                 จาํนวนและการดําเนนิการ ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจาํนวน ระบบจํานวนจริง 
สมบัติเกี่ยวกบัจํานวนจริง  การดําเนินการของจํานวน  อัตราสวน  รอยละ  การแกปญหาเกี่ยวกับ
จํานวน  และการใชจํานวนในชีวิตจริง 
                 การวัด ความยาว ระยะทาง น้ําหนกั พื้นที ่ปริมาตรและความจุ เงนิและเวลา หนวยวัด
ระบบตาง ๆ  การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด  อัตราสวนตรโีกณมิติ  การแกปญหาเกี่ยวกับการวัด  และ
การนาํความรูเกี่ยวกับการวดัไปใชในสถานการณตาง ๆ 
                 เรขาคณิต  รูปเรขาคณิต  และสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  สองมิติ  และสามมิติ  การ
นึกภาพ  แบบจําลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต  (geometric  
transformation)  ในเรื่อง  การเลื่อนขนาน  (translation)  การสะทอน  (reflection)  และการหมุน  
(rotation) 
                 พชีคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ ฟงกชนั เซตและการดําเนนิการของเซต การ  
ใหเหตุผล นิพจน สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรม   
เลขคณิต  และอนุกรมเรขาคณิต 
                 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  การกําหนดประเด็น  การเขียนขอคําถาม  การ
กําหนดวธิีการศึกษา การเกบ็รวบรวมขอมลู การจัดระบบขอมูล การนาํเสนอขอมูล  คากลางและการ
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๑๕กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

กระจายของขอมูล  การวิเคราะหและการแปลความขอมูล  การสํารวจความคิดเห็น  ความนาจะเปน   
การใชความรูเกี่ยวกับสถิติ  และความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆ  และชวยในการตัดสิน 
ใจในการดําเนนิชีวิตประจาํวนั 
                 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  การแกปญหาดวยวธิีการที่หลากหลาย  การให
เหตุผล  การสือ่สาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตางๆ 
ทางคณิตศาสตร  และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  และความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 
สมรรถนะสาํคัญของผูเรียน 
 
                 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ  ๕  ประการ 
ดังนี ้
                 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มวีัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด  ความรูความเขาใจ  ความรูสึก  และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้การเจรจา
ตอรอง  เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร  ดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนงึถงึผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม 
                 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ 
คิดอยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดเปนระบบ  เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู  
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจเกี่ยวกับตนเองและสงัคมไดอยางเหมาะสม 
                 ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถกูตองเหมาะสม  บนพืน้ฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ  เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมกีารตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพโดยคํานงึถงึผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง  สังคม  และสิง่แวดลอม 
                 ๔.  ความสามารถในการใชทกัษะชวีิต  เปนความสามารถในการนาํกระบวนการตาง ๆ  
ไปใชในการดาํเนนิชีวิตประจําวนั  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทาํงาน  และ
การอยูรวมกันในสังคม  ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบคุคล  การจัดการปญหา  และ
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๑๖กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ความขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทนักับการเปลีย่นแปลงของสังคมและสภาพแวด 
ลอม  และการรูจักหลีกเลีย่งพฤติกรรมไมพึงประสงคทีส่งผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
                 ๕.  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความสามารถในการเลือก  และใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรยีนรู 
การสื่อสาร  การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 
สาระที ่ ๑  จํานวนและการดําเนนิการ 
มาตรฐาน  ค  ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน  และการใชจํานวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน  ค  ๑.๒  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิการของจํานวน  และความสัมพันธระหวาง

การดําเนินการตาง ๆ  และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา                       
มาตรฐาน  ค  ๑.๓  ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 
มาตรฐาน  ค  ๑.๔   เขาใจระบบจาํนวนและนําสมบัติเกี่ยวกบัจํานวนไปใช 
สาระที ่ ๒  การวัด 
มาตรฐาน  ค  ๒.๑  เขาใจพืน้ฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 
มาตรฐาน  ค  ๒.๒   แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 
สาระที ่ ๓  เรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค  ๓.๑   อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน  ค  ๓.๒  ใชการนกึภาพ  (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  (spatial  reasoning)     

และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต  (geometric  model)  ในการแกปญหา 
สาระที ่ ๔  พชีคณิต 
มาตรฐาน  ค  ๔.๑  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป  (pattern)  ความสัมพันธ  และฟงกชนั 
มาตรฐาน  ค  ๔.๒  ใชนิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical  

model)  อ่ืน ๆ  แทนสถานการณตาง ๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช   
แกปญหา   

สาระที ่ ๕  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน  ค  ๕.๑   เขาใจและใชวธิีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
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๑๗กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

มาตรฐาน  ค  ๕.๒    ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได             
อยางสมเหตุสมผล 

มาตรฐาน  ค  ๕.๓    ใชความรูเกีย่วกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา 
สาระที ่ ๖  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
มาตรฐาน  ค  ๖.๑   มีความสามารถในการแกปญหาการใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

คุณภาพผูเรียน 

 

จบชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ 
                 [-]  มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชงิจํานวนเกี่ยวกบัจํานวนนับไมเกินหนึ่งแสนและ
ศูนย  และการดําเนินการของจํานวน  สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณและการ
หาร  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
                 [-]  มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง  น้ําหนกั  ปริมาตร  ความจุ  เวลา 
และเงิน  สามารถวัดไดอยางถูกตอง  และเหมาะสม  และนําความรูเกีย่วกับการวัดไปใชแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ  ได 
                 [-]  มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับรูปสามเหลีย่ม  รูปส่ีเหลีย่ม  รูปวงกลม  รูปวงรี  ทรงสี่ 
เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  รวมทัง้จุด  สวนของเสนตรง  รังสี  เสนตรง  และมุม 
                 [-]  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัแบบรูป  และอธิบายความสัมพนัธได 
                 [-]  รวบรวมขอมลู  และจําแนกขอมูลเกี่ยวกบัตนเองและสิง่แวดลอมใกลตัว  ทีพ่บเห็นใน
ชีวิตประจําวัน  และอภิปรายประเด็นตาง ๆ  จากแผนภูมรูิปภาพและแผนภูมิแทงได 
                 [-]  ใชวิธีการทีห่ลากหลายแกปญหา  ใชความรู  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตดัสินใจ  และสรุป 
ผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสือ่ความหมายและ
การนาํเสนอไดอยางถกูตอง  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตร  และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
                 [-]  มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจาํนวน  เกี่ยวกบัจํานวนนับและศูนย  เศษสวน 
ทศนิยมไมเกนิสามตําแหนง  รอยละ  การดําเนนิการของจํานวน  สมบัติเกี่ยวกับจํานวน  แกปญหา
เกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจํานวนนับ  เศษสวน  ทศนิยมไมเกินสามตําแหนง  
และรอยละ  พรอมทัง้ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได  สามารถหาคาประมาณของ
จํานวนนบั  และทศนยิมไมเกินสามตําแหนงได 
                 [-]  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัความยาว  ระยะทาง  น้าํหนัก  พื้นที่  ปริมาตร  ความจุ  
เวลา  เงนิ  ทศิ  แผนผัง  และขนาดของมุม  สามารถวดัไดอยางถูกตองและเหมาะสม  และนาํความรู
เกี่ยวกับการวดัไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได 
                 [-]  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัลักษณะ  และสมบัติของรูปสามเหลีย่ม  รูปส่ีเหลีย่ม  รูป
วงกลม  ทรงสีเ่หลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซมึ  พีระมิด  มมุ  และเสนขนาน  
                 [-] มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัแบบรูป และอธิบายความสัมพนัธได แกปญหาเกี่ยวกับ
แบบรูป  สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนทีม่ีตัว
ไมทราบคาหนึ่งตัวและแกสมการนัน้ได 
                 [-]  รวบรวมขอมลูอภิปรายประเด็นตางๆ  จากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมแิทง  แผนภูมแิทง
เปรียบเทยีบ  แผนภูมิรูปวงกลม  กราฟเสน  และตาราง  และนําเสนอขอมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ  และกราฟเสน  ใชความรูเกีย่วกับความนาจะเปนเบื้องตนใน
การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ  ได 
                 [-]  ใชวิธีการทีห่ลากหลายแกปญหา  ใชความรู  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตดัสิน 
ใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลกัษณทางคณติศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย  และการนาํเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตร
และเชื่อมโยง 
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ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 
 
สาระที ่ ๑  จํานวนและการดําเนนิการ 
มาตรฐาน  ค  ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน  และการใชจํานวนในชีวิตจริง 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ 

 
๑.  เขียนและอานตัวเลขฮนิดูอา
รบิก  และ ตัวเลขไทยแสดงปริมาณ
ของสิ่งของหรือจํานวนนับทีไ่มเกิน
หนึง่รอยและศนูย 
 

[-] การใชจํานวนบอกปริมาณที่ไดจากการนับ 
[-] การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย
แสดงจํานวน 
[-] การอานตวัเลขฮินดูอารบกิและตัวเลขไทย 
[-] การนับเพิม่ทีละ  ๑  ทีละ  ๒   
[-] การนับลดทีละ  ๑ 

 ๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับ
จํานวนนับไมเกินหนึง่รอยและศูนย 
 

[-] หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก 
[-] การเขียนตวัเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
[-] การเปรียบเทียบจาํนวนและการใช
เครื่องหมาย  =   ≠   >   < 
[-] การเรียงลาํดับจํานวนไมเกินหาจาํนวน 

ป.๒ ๑.  เขียนและอานตัวเลขฮนิดูอา
รบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ
แสดงปริมาณของสิ่งของ  หรือ
จํานวนนับที่ไมเกินหนึ่งพัน  และ
ศูนย 
 

[-] การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก   ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสอืแสดงจํานวน 
[-] การอานตวัเลขฮินดูอารบกิและตัวเลขไทย 
[-] การนับเพิม่ทีละ ๕  ทีละ ๑๐  และทีละ 
๑๐๐ 
[-] การนับลดทีละ ๒  ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐ 
จํานวนคู  จาํนวนคี ่

 ๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับ
จํานวนนับไมเกินหนึง่พนัและศูนย 
 

[-] หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก  และ
การใช  ๐  เพือ่ยึดตําแหนงของหลัก 
[-] การเขียนตวัเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
[-] การเปรียบเทียบจาํนวนและการใช
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
เครื่องหมาย  =   ≠   >   < 
[-] การเรียงลาํดับจํานวนไมเกินหาจาํนวน 

ป.๓ ๑. เขียนและอานตัวเลขฮินดอูารบิก  
ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ  แสดง
ปริมาณของสิง่ของหรือจาํนวนนับที่
ไมเกินหนึง่แสนและศูนย 
 

[-] การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสอืแสดงจํานวน 
[-] การอานตวัเลขฮินดูอารบกิและตัวเลขไทย 
[-] การนับเพิม่ทีละ  ๓  ทีละ  ๔  ทีละ  ๒๕  
และ ทีละ ๕๐ 
[-] การนับลดทีละ  ๓  ทีละ  ๔  ทีละ  ๕  ทีละ 
๒๕  และทีละ  ๕๐ 

 ๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับ
จํานวนนับไมเกินหนึง่แสนและศูนย
  

[-] หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก  และ
การใช ๐ เพื่อยึดตําแหนงของหลัก 
[-] การเขียนตวัเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
[-] การเปรียบเทียบจาํนวนและการใช
เครื่องหมาย  =   ≠   >   < 
[-] การเรียงลาํดับจํานวนไมเกินหาจาํนวน 

ป.๔ ๑. เขียนและอานตัวเลขฮินดอูารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จํานวนนับ  ศูนย  เศษสวน  และ
ทศนิยมหนึ่งตาํแหนง 
 

[-] การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสอืแสดงจํานวนนับ  และการอาน 
[-] ความหมาย  การเขียน  และการอาน
เศษสวน 
[-] ความหมาย การเขียน และการอานทศนิยม
หนึง่ตําแหนง 

 ๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับ 
จํานวนนับ  และศูนย  เศษสวน  
และทศนิยมหนึ่งตําแหนง  
 

[-] หลักและคาของเลขโดดในแตละหลักของ
จํานวนนับ  และการใช  ๐  เพื่อยึดตําแหนง
ของหลัก 
[-] การเขียนตวัเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย 
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ 
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนที่มี



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๑กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ตัวสวนเทากนั 
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนยิมหนึง่
ตําแหนง 

ป.๕ ๑.  เขียนและอานเศษสวน  จํานวน
คละ  และทศนิยมไมเกินสอง
ตําแหนง   

[-] ความหมาย  การอานและการเขียนเศษสวน
แท  เศษเกนิ จํานวนคละ  และทศนิยมไมเกิน
สองตําแหนง 
[-] เศษสวนที่เทากบัจํานวนนับ 
[-] การเขียนจาํนวนนับในรูปเศษสวน 
[-] การเขียนเศษเกินในรูปจาํนวนคละและการ
เขียนจํานวนคละในรูปเศษเกิน  
[-] เศษสวนที่เทากนั 
[-] เศษสวนอยางต่าํ 

 ๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับ
เศษสวนและทศนิยมไมเกนิสอง
ตําแหนง 

[-] หลัก  คาประจําหลกั และคาของเลขโดดใน
แตละหลักของจํานวนนบั  และทศนิยมไมเกิน
สองตําแหนง 
[-] การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนยิมไม
เกินสองตําแหนง 
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนที่
ตัวสวนตวัหนึง่เปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัว
หนึง่ 

 ๓.  เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและ
รอยละ เขียนรอยละในรูปเศษสวน
และทศนิยม  และเขียนทศนยิมใน
รูปเศษสวนและรอยละ 
 

[-] ความหมาย การอาน และการเขียนรอยละ 
[-] การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบ
ของ ๑๐ และ ๑๐๐ ในรูปทศนิยมและรอยละ 
[-] การเขียนรอยละในรูปเศษสวนและทศนิยม 
[-] การเขียนทศนิยมไมเกนิสองตําแหนงในรูป
เศษสวนและรอยละ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๒กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๖ ๑.  เขียนและอานทศนิยมไมเกิน

สามตําแหนง 
[-] ความหมาย  การอาน  และการเขียน
ทศนิยมสามตาํแหนง 

 ๒.  เปรียบเทยีบ  และเรยีงลําดับ
เศษสวน  และทศนิยมไมเกนิสาม
ตําแหนง 

[-] หลัก  คาประจําหลกั  และคาของเลขโดดใน
แตละหลักของทศนิยมสามตําแหนง 
[-] การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนยิมไม
เกินสามตําแหนง 
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวน 

 ๓. เขียนทศนยิมในรูปเศษสวน  
และเขียนเศษสวนในรูปทศนิยม 

[-] การเขียนทศนิยมไมเกนิสามตําแหนงในรูป
เศษสวน 
[-] การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบ
ของ  ๑๐,  ๑๐๐,  ๑,๐๐๐  ในรูปทศนิยม 

 
มาตรฐาน  ค  ๑.๒  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิการของจํานวน  และความสัมพันธระหวาง

การดําเนินการตาง ๆ  และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา  
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  บวก  ลบ  และบวก  ลบระคน

ของจํานวนนบัไมเกินหนึง่รอยและ
ศูนย  พรอมทัง้ตระหนักถงึความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ 

[-] ความหมายของการบวก  และการใชเครื่อง 
หมาย + 
[-] การบวกที่ไมมีการทด  
[-] ความหมายของการลบ  และการใชเครื่อง 
หมาย – 
[-] การลบที่ไมมีการกระจาย  
[-] การบวก  ลบระคน      

 ๒.  วิเคราะหและหาคาํตอบของ
โจทยปญหา และโจทยปญหาระคน
ของจํานวนนบัไมเกินหนึง่รอยและ
ศูนยพรอมทั้งตระหนักถึงความสม 

[-] โจทยปญหาการบวก  การลบ 
[-] โจทยปญหาการบวก  ลบระคน 
[-] การสรางโจทยปญหาการบวก  การลบ 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๓กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
เหตุสมผลของคําตอบ 

ป.๒ ๑.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก 
ลบ คูณ หารระคน ของจาํนวนนับ
ไมเกินหนึง่พนัและศูนย  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ 

[-] การบวก  การลบ 
[-] ความหมายของการคูณ  และการใชเครื่อง 
หมาย  × 
[-] การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกิน
สองหลัก 
[-] ความหมายของการหาร และการใชเครื่อง 
หมาย  ÷ 
[-] การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก 
การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

 ๒.  วิเคราะห  และหาคําตอบของ
โจทยปญหาและโจทยปญหาระคน
ของจํานวนนบัไมเกินหนึง่พนั  และ
ศูนยพรอมทั้งตระหนักถึงความสม 
เหตุสมผลของคําตอบ 

[-] โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร 
[-] โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน        
[-] การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ  การ
คูณ  การหาร 

ป.๓ ๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ 
คูณ หารระคนของจํานวนนบัไมเกิน
หนึง่แสนและศูนยพรอมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

[-] การบวก  การลบ 
[-] การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกินสี่
หลัก 
[-] การคูณจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลกั 
[-] การหารที่ตัวตั้งไมเกนิสีห่ลักและตัวหารมี
หนึง่หลกั      
[-] การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

 ๒. วเิคราะหและแสดงวิธหีาคําตอบ
ของโจทยปญหาและโจทยปญหา
ระคนของจํานวนนับไมเกนิหนึ่ง
แสนและศูนย  พรอมทั้งตระหนกัถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบและ

[-] โจทยปญหาการบวก 
[-] โจทยปญหาการลบ 
[-] โจทยปญหาการคูณ 
[-] โจทยปญหาการหาร 
[-] โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๔กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สรางโจทยได 
      

[-] การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ  การ
คูณ  การหาร 

ป.๔ ๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ 
คูณ หารระคนของจํานวนนบั  และ
ศูนย พรอมทัง้ตระหนักถึงความสม 
เหตุสมผลของคําตอบ 

[-] การบวก  การลบ 
[-] การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนมากกวา
ส่ีหลัก 
[-] การคูณจํานวนมากกวาหนึง่หลกักับจาํนวน
มากกวาสองหลัก 
[-] การหารที่ตัวหารไมเกินสามหลกั 
[-] การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
[-] การเฉลี่ย   

 ๒. วเิคราะหและแสดงวิธหีาคําตอบ
ของโจทยปญหาและโจทยปญหา
ระคนของจํานวนนับ  และศูนย  
พรอมทัง้ตระหนกัถึงความสมเหตุ 
สมผลของคําตอบ  และสรางโจทย
ได 

[-] โจทยปญหาการบวก  การลบ 
[-] โจทยปญหาการคูณจํานวนหนึง่หลกักบั
จํานวนมากกวาสีห่ลัก 
[-] โจทยปญหาการคูณจํานวนมากกวาหนึ่ง
หลักกับจํานวนมากกวาสองหลัก 
[-] โจทยปญหาการหารที่ตัวหารไมเกนิสาม
หลัก 
[-] โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ หารระคน 
[-] การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณ  การหาร 

 ๓.  บวกและลบเศษสวนที่มตัีวสวน
เทากัน 

[-] การบวกและการลบเศษสวนที่มีตัวสวนเทา  
กัน 

ป.๕  ๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ 
คูณระคนของเศษสวน  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ 

[-] การบวก การลบเศษสวนที่ตัวสวนตัวหนึ่ง
เปนพหุคูณของตัวสวนอีกตวัหนึง่ 
[-] การคูณเศษสวนกับจํานวนนับ 
[-] การคูณเศษสวนกับเศษสวน  
[-] การหารเศษสวนดวยจาํนวนนับ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๕กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
[-] การหารจํานวนนับดวยเศษสวน 
[-] การหารเศษสวนดวยเศษสวน 
[-] การบวก ลบ คูณระคนของเศษสวน 

 ๒.  บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยมที่คําตอบเปน
ทศนิยมไมเกนิสองตําแหนง  พรอม
ทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ 

[-] การบวกและการลบทศนิยมไมเกินสอง
ตําแหนง 
[-] การคูณทศนิยมไมเกินสองตําแหนงกับ
จํานวนนับ 
[-] การคูณทศนิยมหนึง่ตําแหนงกับทศนยิม
หนึง่ตําแหนง 
[-] การบวก  ลบ  คูณระคนของทศนยิม 

 ๓.  วิเคราะหและแสดงวิธหีา
คําตอบของโจทยปญหาและโจทย
ปญหาระคน  ของจํานวนนบั  เศษ 
สวน  ทศนิยมและรอยละ พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ  และสรางโจทยปญหา
เกี่ยวกับจํานวนนับได 
       

[-] โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร และการบวก ลบ  คูณ  หารระคนของ
จํานวนนับ 
[-] โจทยปญหาที่ใชบัญญัติไตรยางศ 
[-] การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ  การ
คูณ  การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคนของจํานวนนับ 
[-] โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหารเศษสวน 
[-] โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณระคนของ
เศษสวน 
[-] โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ 
ทศนิยม  และการสรางโจทยปญหา 
[-] โจทยปญหารอยละในสถานการณตาง ๆ  
รวมถึงโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการหากําไร  
ขาดทุน  การลดราคา  และการหาราคาขาย 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๖กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๖ ๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ 

คูณ หารระคนของเศษสวน  จํานวน
คละและทศนยิม พรอมทัง้ตระหนกั
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

[-] การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน 
[-] การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจาํนวน
คละ 
[-] การบวก  ลบ คูณ  หารระคนของเศษสวน
และจํานวนคละ 
[-] การบวก  การลบ  การคณู  การหารทศนิยม
ที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกนิสามตาํแหนง 
[-] การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของทศนิยมที่
มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกนิสามตําแหนง 

 ๒. วิเคราะหและแสดงวิธหีาคําตอบ
ของโจทยปญหา  และโจทยปญหา
ระคน  ของจํานวนนับ  เศษสวน 
จํานวนคละ  ทศนิยม  และรอยละ  
พรอมทัง้ตระหนกัถึงความสมเหตุ 
สมผลของคําตอบ  และสรางโจทย
ปญหาเกี่ยวกบัจํานวนนับได 

[-] โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ การ
หาร  และการบวก ลบ  คูณ  หารระคนของ
จํานวนนับ 
[-] การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณ  การหาร และการบวก ลบ  คูณ  หารระคน
ของจํานวนนบั 
[-] โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน
ของเศษสวน 
[-] โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคน
ของทศนยิม 
[-] การสรางโจทยปญหาการคูณ การหาร  และ
การคูณ หารระคนของทศนยิม 
[-] โจทยปญหารอยละในสถานการณตาง ๆ  
รวมถึงโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการหากําไร 
ขาดทุน การลดราคา  การหาราคาขาย  การหา
ราคาทนุ  และดอกเบี้ย 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๗กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

มาตรฐาน  ค  ๑.๓  ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ ๑. บอกคาประมาณใกลเคยีง

จํานวนเตม็สิบ  เต็มรอย  และเต็ม
พันของจํานวนนับ  และนําไปใชได 

[-] คาประมาณใกลเคียงเปนจํานวนเต็มสิบ  
เต็มรอย  เต็มพัน 

ป.๖ ๑.  บอกคาประมาณใกลเคยีง
จํานวนเตม็หลกัตาง ๆ ของจาํนวน
นับ  และนาํไปใชได 

[-] คาประมาณใกลเคียงเปนจํานวนเต็มหมื่น  
เต็มแสน  และเต็มลาน 

 ๒.  บอกคาประมาณของทศนิยมไม
เกินสามตําแหนง 

[-] คาประมาณใกลเคียงทศนิยมหนึง่ตําแหนง
และสองตําแหนง 

 
มาตรฐาน  ค  ๑.๔   เขาใจระบบจาํนวนและนําสมบัติเกี่ยวกบัจํานวนไปใช 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ ๑.  ใชสมบัติการสลับที่  สมบัติการ

เปลี่ยนหมู  และสมบัติการแจกแจง
ในการคิดคํานวณ 

[-] การบวก  การคูณ 
[-] การบวก ลบ  คูณ  หารระคน 

 ๒. หา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น.  ของ [-] ตัวประกอบ จํานวนเฉพาะและตัวประกอบ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๘กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
จํานวนนับ 
    

เฉพาะ 
[-] การหา  ห.ร.ม. 
[-] การหา  ค.ร.น.   

 
สาระที ่ ๒  การวัด 
มาตรฐาน  ค  ๒.๑  เขาใจพืน้ฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑. บอกความยาว น้าํหนัก ปริมาตร

และความจ ุ โดยใชหนวยที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน 

[-] การเปรียบเทียบความยาว (สูงกวา เตี้ยกวา  
ยาวกวา  ส้ันกวา  ยาวเทากนั  สูงเทากัน) 
[-] การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย
มาตรฐาน 
[-] การเปรียบเทียบน้ําหนัก (หนักกวา  เบากวา  
หนกัเทากนั) 
[-] การชั่งโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 
[-] การเปรียบเทียบปริมาตรและความจ ุ
(มากกวา  นอยกวา  เทากนั  จุมากกวา  จนุอย
กวา  จุเทากนั) 
[-] การตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 

 ๒.  บอกชวงเวลา  จํานวนวนัและ
ชื่อวันในสัปดาห 

[-] ชวงเวลาในแตละวนั (กลางวัน  กลางคืน  
เชา  สาย เที่ยง  บาย  เย็น) 
[-] จํานวนวันและชื่อวันในสปัดาห  

ป.๒ ๑.  บอกความยาวเปนเมตร  และ
เซนติเมตรและเปรียบเทยีบความ
ยาวในหนวยเดียวกนั 

[-] การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร) 
[-] การเปรียบเทียบความยาว (หนวยเดียวกัน) 

 ๒.  บอกน้าํหนักเปนกิโลกรัมและ
ขีด  และเปรียบเทียบน้ําหนกัใน

[-] การชั่งน้ําหนัก (กิโลกรัม  ขีด) 
[-] การเปรียบเทียบน้ําหนัก  (หนวยเดยีวกนั) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๒๙กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
หนวยเดียวกนั 

 ๓.  บอกปริมาตรและความจเุปน
ลิตร  และเปรียบเทยีบปริมาตรและ
ความจ ุ

[-] การตวง (ลิตร) 
[-] การเปรียบเทียบปริมาตรและความจ ุ(ลิตร) 
 

 ๔. บอกจาํนวนเงนิทั้งหมดจากเงิน
เหรียญ  และธนบัตร 

[-] ชนิดและคาของเงนิเหรียญและธนบัตร 
[-] การเปรียบเทียบคาของเงินเหรียญและ
ธนบัตร 
[-] การบอกจาํนวนเงนิทัง้หมด (บาท สตางค) 

 ๕.  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา 
(ชวง ๕ นาที) 

[-] การบอกเวลาเปนนาฬิกากับนาท ี (ชวง ๕ 
นาที) 

 ๖.  บอกวัน  เดือน  ป  จากปฏิทิน [-] การอานปฏิทิน  เดือนและอันดับที่ของเดือน 
ป.๓ ๑.  บอกความยาวเปนเมตร  เซนต ิ

เมตรและมิลลิเมตร  เลือกเครื่องวัด
ที่เหมาะสม  และเปรียบเทยีบความ
ยาว 

[-] การวัดความยาว  (เมตร  เซนติเมตร  มลิลิ 
เมตร) 
[-] การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม  
(ไมเมตร  ไมบรรทัด   สายวดัตัว  สายวัดชนิด
ตลับ) 
[-] การเปรียบเทียบความยาว 
[-] การคาดคะเนความยาว  (เมตร  เซนติเมตร) 

 ๒.  บอกน้าํหนักเปนกิโลกรัม  กรัม  
และขีด  เลือกเครื่องชั่งทีเ่หมาะสม  
และเปรียบเทยีบน้าํหนัก 

[-] การชั่ง (กิโลกรัม   กรัม  ขีด) 
[-] การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม  (เครื่องชั่ง
สปริง  เครื่องชั่งน้าํหนักตวั  เครื่องชั่งสองแขน  
เครื่องชั่งแบบตุมถวง) 
[-] การเปรียบเทียบน้ําหนัก 
[-] การคาดคะเนน้ําหนกั (กโิลกรัม) 

 ๓.  บอกปริมาตรและความจเุปน
ลิตร  มิลลิลิตร เลือกเครื่องตวงที่
เหมาะสม  เปรียบเทียบปริมาตร

[-] การตวง (ลิตร  มิลลิลิตร) 
[-] การเลือกเครื่องตวง (ถงั ลิตร ชอนตวง 
กระบอกตวง  ถวยตวง  เครือ่งตวงน้ํามัน



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๐กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
และความจุในหนวยเดียวกนั เชื้อเพลิง  และหยอดเครื่อง* ) 

[-] การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของและ
ความจุของภาชนะ (หนวยเดียวกนั) 
[-] การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความ
จุของภาชนะ (ลิตร) 

 ๔.  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา 
(ชวง  ๕  นาท)ี  อานและเขยีนบอก
เวลาโดยใชจุด 

[-] การบอกเวลาเปนนาฬิกาและนาที  (ชวง  ๕  
นาที) 
[-] การเขียนบอกเวลาโดยใชจุดและการอาน 

 ๕.  บอกความสัมพันธของหนวย
การวัดความยาว  น้ําหนกั  และ
เวลา 

[-] ความสัมพนัธของหนวยความยาว (มลิลิ 
เมตรกับเซนติเมตร  เซนติเมตรกับเมตร) 
[-] ความสัมพนัธของหนวยการชั่ง (กิโลกรัมกับ
ขีด  ขีดกับกรัม  กโิลกรัมกับกรัม) 
[-] ความสัมพนัธของหนวยเวลา  (นาทกีับ
ชั่วโมง  ชั่วโมงกับวนั  วนักับสัปดาห  วนักบั
เดือน  เดือนกบัป  วนักบัป) 

 ๖.  อานและเขียนจํานวนเงนิโดยใช
จุด 

[-] การเขียนจาํนวนเงนิโดยใชจุดและการอาน  

ป.๔ ๑.  บอกความสัมพันธของหนวย
การวัดความยาว น้าํหนัก ปริมาตร
หรือความจ ุและเวลา 

[-] ความสัมพนัธของหนวยความยาว  (เซนติ 
เมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโล 
เมตรกับเมตร  วากับเมตร) 
[-] ความสัมพนัธของหนวยการชั่ง (กรัมกบั
กิโลกรัม  กิโลกรัมกับเมตริกตัน  ขีดกับกรัม) 
[-] ความสัมพนัธของหนวยการตวง (มิลลิลิตร
กบัลูกบาศกเซนติเมตร  มิลลิลิตรกับลิตร  
ลูกบาศกเซนติเมตรกับลิตร) 
[-] ความสัมพนัธของหนวยเวลา (วินาทกีบั
นาที   นาทีกับชั่วโมง  ชั่วโมงกับวนั  วนักับ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๑กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 สัปดาห  วนักบัเดือน  สัปดาหกบัป  เดือนกับป  

วันกบัป) 
๒.  หาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก [-] การหาพืน้ที่เปนตารางหนวยและตาราง

เซนติเมตร  
[-] การหาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลีย่มมุมฉาก 

๓.  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา  
อานและเขียนเวลาโดยใชจุด และ
บอกระยะเวลา 

[-] การบอกเวลาจากหนาปดนาฬกิาเปน
นาฬิกาและนาท ี 
[-] การเขียนบอกเวลาโดยใชจุดและการอาน 
[-] การบอกระยะเวลา 

 

๔.  คาดคะเนความยาว น้าํหนกั  
ปริมาตรหรือความจ ุ

[-] การคาดคะเนความยาว  (เมตรเซนติเมตร 
วา) 
[-] การคาดคะเนน้ําหนกั (กโิลกรัม ขีด) 
[-] การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ (ลิตร) 

ป.๕ ๑. บอกความสัมพันธของหนวยการ
วัด  ปริมาตร  หรือความจ ุ

[-] ความสัมพนัธของหนวยการวัดปริมาตรหรือ
ความจ ุ(ลูกบาศกเซนติเมตร ลูกบาศกเมตร) 

 ๒. หาความยาวรอบรูปของรูป
ส่ีเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม 

[-] ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม 
[-] ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 

 ๓. หาพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยมมมุฉาก
และรูปสามเหลี่ยม 

[-] การหาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลีย่มมุมฉาก 
[-] การหาพืน้ที่ของรูปสามเหลี่ยม 

 ๔.  วัดขนาดของมุม [-] การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร 
[-] การหาขนาดของมุมกลับ 

 ๕. หาปริมาตรหรือความจุของทรง
ส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 

[-] การหาปริมาตรเปนลูกบาศกหนวย  
ลูกบาศกเซนติเมตร และลูกบาศกเมตร 
[-] การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสีเ่หลี่ยม
มุมฉากโดยใชสูตร 

ป.๖ ๑.  อธิบายเสนทางหรือบอก
ตําแหนงของสิง่ตาง ๆ โดยระบุ

[-] ทิศ 
[-] การบอกตาํแหนงโดยใชทิศ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๒กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ทิศทาง  และระยะทางจริง  จาก
รูปภาพ  แผนที่  และแผนผงั 

[-] มาตราสวน 
[-] การอานแผนผัง 

 ๒.  หาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยม [-] การหาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลีย่มโดยใชความยาว
ของดาน 
[-] การหาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลีย่มโดยใชสมบัติ
ของเสนทแยงมุม 

 ๓.  หาความยาวรอบรูปและพื้นที่
ของรูปวงกลม 

[-] การหาความยาวรอบรูปวงกลม  หรือความ
ยาวรอบวง 
[-] การหาพืน้ที่ของรูปวงกลม 

 
มาตรฐาน  ค  ๒.๒   แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 
 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ ๑.  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความ

ยาว  การชั่ง  การตวง  และเงิน 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  
(บวก  ลบ) 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง  (บวก  ลบ) 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการตวง  (บวก  ลบ 
คูณ  หาร) 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับเงนิ  (บวก  ลบ  หนวย
เปนบาท) 

ป.๓ ๑.  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความ
ยาว  การชั่ง  การตวง  เงนิ  และ
เวลา 

[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว (บวก  
ลบ) 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง  (บวก  ลบ) 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตร  และความจุ 
(บวก  ลบ) 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับเงนิ  (บวก  ลบ) 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๓กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  อานและเขียนบันทึกรายรับ

รายจาย 
[-] การอานและเขียนบนัทกึรายรับรายจาย 

 ๓.  อานและเขียนบันทึกกิจกรรม
หรือเหตุการณที่ระบุเวลา 

[-] การอานและเขียนบนัทกึกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา 

ป.๔ ๑.  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความ
ยาว  การชั่ง   การตวง  เงนิ  และ
เวลา 

[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว    
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง     
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการตวง 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับเงนิ  
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา 

 ๒.  เขียนบนัทกึรายรับ รายจาย [-] การเขียนบนัทกึรายรับรายจาย 
 ๓.  อานและเขียนบันทึกกิจกรรม

หรือเหตุการณที่ระบุเวลา 
[-] การอานและการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา  
[-] การอานตารางเวลา 

ป.๕ ๑.  แกปญหาเกี่ยวกับพืน้ที ่ ความ
ยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยมมมุฉาก
และรูปสามเหลี่ยม 

[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปส่ีเหลีย่ม
มุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม   
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ
รูปส่ีเหลี่ยมมมุฉากและรูปสามเหลี่ยม  

ป.๖ ๑.  แกปญหาเกี่ยวกับพืน้ที ่ ความ
ยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยมและรูป
วงกลม 

[-] การคาดคะเนพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยม 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยม 
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปวงกลม 

 ๒.  แกปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ
ความจุของทรงสี่เหลีย่มมุมฉาก 

[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุ
ของทรงสี่เหลีย่มมุมฉาก 

 ๓.  เขียนแผนผังแสดงตําแหนงของ
ส่ิงตาง ๆ  และแผนผังแสดงเสนทาง
การเดินทาง 

[-] การเขียนแผนผังแสดงสิง่ตาง ๆ  
[-] การเขียนแผนผังแสดงเสนทางการเดินทาง 
[-] การเขียนแผนผังโดยสังเขป 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๔กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

สาระที ่ ๓  เรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค  ๓.๑   อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.   จาํแนกรูปสามเหลี่ยม  รูป

ส่ีเหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี 
[-] รูปสามเหลีย่ม  รูปส่ีเหลี่ยม  รูปวงกลม  รูป
วงรี  
 

ป.๒ ๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติวา  เปนรูปสามเหลี่ยม รูป
ส่ีเหลี่ยม  รูปวงกลม  หรือรูปวงรี 

[-] รูปสามเหลีย่ม  รูปส่ีเหลี่ยม  รูปวงกลม  รูป
วงร ี

 ๒.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสาม
มิติวาเปนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรง
กลม  หรือทรงกระบอก 

[-] ทรงสี่เหลีย่มมุมฉาก  ทรงกลม  ทรง 
กระบอก 

 ๓.  จําแนกระหวางรูปส่ีเหลีย่มมุม
ฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก  และ
รูปวงกลมกับทรงกลม 

[-] รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสาม
มิติ 

ป.๓ ๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่เปนสวนประกอบของสิง่ของที่
มีลักษณะเปนรูปเรขาคณิตสามมิติ 

[-] รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสามเหลี่ยม  รูป
ส่ีเหลี่ยม  รูปหาเหลีย่ม   รูปหกเหลี่ยม  รูปแปด
เหลี่ยม 

 ๒.  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มี
แกนสมมาตรจากรูปทีก่ําหนดให 

[-] รูปที่มีแกนสมมาตร 

 ๓.   เขียนชื่อจดุ  เสนตรง รังสี  สวน
ของเสนตรง  มุม  และเขียน
สัญลักษณ 

[-] จุด  เสนตรง  รังสี  สวนของเสนตรง  จดุตัด 
มุม  และสัญลกัษณ 
 

ป.๔ ๑.  บอกชนิดของมุม  ชื่อมมุ  สวน 
ประกอบของมุม  และเขียน
สัญลักษณ 

[-] สวนประกอบของมุม   
[-] การเขียนชือ่และสัญลักษณแทนมุม 
[-] ชนิดของมมุ  (มุมฉาก  มมุแหลม มุมปาน) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๕กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๒.  บอกไดวาเสนตรงหรือสวนของ

เสนตรงคูใดขนานกนั  พรอมทั้งใช 
สัญลักษณแสดงการขนาน 

[-] เสนขนาน  และสัญลักษณแสดงการขนาน 

 ๓.  บอกสวนประกอบของรูป
วงกลม 

[-] สวนประกอบของรูปวงกลม  (จุดศูนยกลาง  
รัศมี  เสนผานศูนยกลาง  และเสนรอบวงหรือ
เสนรอบรูปวงกลม) 

 ๔.  บอกไดวารูปใดหรือสวนใดของ
ส่ิงของมีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมมุม
ฉาก  และจําแนกไดวาเปนรูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปส่ีเหลี่ยมผืน 
ผา 

[-] รูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 
[-] รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา 

 ๕.  บอกไดวารูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปใด เปนรูปที่มีแกนสมมาตร และ
บอก  จาํนวนแกนสมมาตร      

[-] รูปที่มีแกนสมมาตร 

ป.๕ ๑.  บอกลักษณะและจําแนกรูป
เรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ  

[-] ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  
พีระมิด 

 ๒.  บอกลักษณะ  ความสัมพันธ
และจําแนกรูปส่ีเหลี่ยมชนิดตาง ๆ  

[-] รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส   รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา   รูป
ส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน  รูปส่ีเหลี่ยมดานขนาน  
รูปส่ีเหลี่ยมคางหม ู รูปส่ีเหลีย่มรูปวาว 

 ๓.  บอกลักษณะ  สวนประกอบ   
ความสัมพันธ  และจําแนกรปู
สามเหลี่ยมชนิดตาง ๆ  

[-] รูปสามเหลีย่มแบงตามลักษณะของดาน 
[-] รูปสามเหลีย่มแบงตามลักษณะของมมุ 
[-] สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม 
[-] มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 

ป.๖ ๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่เปนสวนประกอบของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

[-] สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรง
ส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  
กรวย ปริซมึ  พีระมิด) 

 ๒. บอกสมบัติของเสนทแยงมุมของ [-] สมบัติของเสนทแยงมุมของรูปส่ีเหลี่ยม 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๖กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
รูปส่ีเหลี่ยมชนดิตาง ๆ  

 ๓.  บอกไดวาเสนตรงคูใดขนานกนั [-] การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุมแยง 
[-] การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของ
เสนตัดเปน  ๑๘๐  องศา 

 
มาตรฐาน  ค  ๓.๒  ใชการนกึภาพ  (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  (spatial  reasoning)     

และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต  (geometric  model)  ในการแกปญหา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ ๑.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดย

ใชแบบ  
     ของรูปเรขาคณิต 

[-] การเขียนรปูสามเหลี่ยม  รูปส่ีเหลี่ยม  รูป
วงกลม และรูปวงรีโดยใชแบบของรูป 

ป.๓ ๑.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่
กําหนดใหในแบบตาง ๆ 

[-] การเขียนรปูเรขาคณิตสองมิติ 

 ๒.  บอกรูปเรขาคณิตตาง ๆ ที่อยูใน
ส่ิงแวดลอมรอบตัว 

[-] รูปเรขาคณิตสองมิติ 

ป.๔ ๑.  นาํรูปเรขาคณิตมาประดิษฐเปน
ลวดลายตาง ๆ 

[-] การประดิษฐลวดลายโดยใชรูปเรขาคณิต 

ป.๕ ๑.  สรางมุมโดยใชโพรแทรกเตอร 
     

[-] ชนิดของมมุ 
[-] การสรางมมุโดยใชโพรแทรกเตอร 

 ๒.  สรางรูปส่ีเหลี่ยมมมุฉาก รูป
สามเหลี่ยม และรูปวงกลม 
     

[-] การสรางรปูส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 
[-] การสรางรปูสามเหลี่ยม 
[-] การสรางรปูวงกลม 

 ๓.  สรางเสนขนานโดยใชไมฉาก [-] การสรางเสนขนานใหผานจุดที่กาํหนดให
โดยใชไมฉาก 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๗กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๖ ๑.  ประดิษฐทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  

ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  และ 
พีระมิด จากรปูคลี่หรือรูปเรขาคณิต
สองมิติที่กาํหนดให 

[-] รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  (ทรง
ส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก กรวย 
ปริซึม  พีระมดิ) 
[-] การประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 ๒.  สรางรูปส่ีเหลี่ยมชนิดตาง ๆ [-] การสรางรปูส่ีเหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาว
ของดาน  และขนาดของมุม หรือเมื่อกําหนด
ความยาวของเสนทแยงมมุ 

 
สาระที ่ ๔  พชีคณิต 
มาตรฐาน  ค  ๔.๑  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป  (pattern)  ความสัมพันธ  และฟงกชนั 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ ๑.  บอกจาํนวนและความสมัพันธ

ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มข้ึนทีละ 
๑  ทีละ  ๒  และลดลงทีละ  ๑ 

[-] แบบรูปของจํานวนทีเ่พิ่มข้ึนทีละ ๑  ทลีะ ๒ 
[-] แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๑ 

 ๒.  บอกรูปและความสมัพนัธใน
แบบรูปของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  
หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยาง
หนึง่ 

[-] แบบรูปของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่
สัมพันธกนัอยางใดอยางหนึง่  เชน  
 

ป.๒ ๑.  บอกจาํนวนและความสมัพันธ
ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มข้ึนทีละ 
๕  ทีละ  ๑๐  ทีละ  ๑๐๐  และลด 
ลงทีละ  ๒  ทลีะ  ๑๐  ทีละ  ๑๐๐ 

[-] แบบรูปของจํานวนทีเ่พิ่มข้ึนทีละ  ๕  ทลีะ 
๑๐  ทีละ  ๑๐๐ 
[-] แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ  ๒  ทลีะ  
๑๐  ทีละ  ๑๐๐ 

 ๒.  บอกรูปและความสมัพนัธใน
แบบรูปของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  
หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยาง
หนึง่ 

[-] แบบรูปของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่
สัมพันธกนัอยางใดอยางหนึง่  เชน 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๘กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๓ ๑.  บอกจาํนวนและความสมัพันธ

ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มข้ึนทีละ 
๓  ทีละ  ๔  ทลีะ  ๒๕  ทีละ  ๕๐  
และลดลงทีละ  ๓  ทีละ  ๔  ทีละ  
๕  ทีละ  ๒๕  ทีละ  ๕๐  และแบบ
รูปซ้ํา 

[-] แบบรูปของจํานวนทีเ่พิ่มข้ึนทีละ  ๓  ทลีะ  
๔  ทีละ  ๒๕  ทีละ  ๕๐ 
[-] แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ  ๓  ทลีะ  ๔  
ทีละ  ๕  ทีละ  ๒๕  ทีละ  ๕๐ 
[-] แบบรูปซ้ํา 

 ๒.  บอกรูปและความสมัพนัธใน
แบบรูปของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  
หรือสีที่สัมพันธกันสองลักษณะ 

[-] แบบรูปของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่
สัมพันธกนัสองลักษณะ เชน   
  

ป.๔ ๑.  บอกจาํนวนและความสมัพันธ
ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงทีละเทากัน 

[-] แบบรูปของจํานวนทีเ่พิ่มข้ึนหรือลดลงทีละ
เทากัน 

 ๒.  บอกรูปและความสมัพนัธใน
แบบรูปของรูปที่กาํหนดให 

[-] แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ  เชน  

ป.๕ ๑.  บอกจาํนวนและความสมัพันธ
ในแบบรูปของจํานวนที่กาํหนดให 

[-] แบบรูปของจํานวน 

ป.๖ ๑.  แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป [-] ปญหาเกีย่วกับแบบรูป 
 
มาตรฐาน  ค  ๔.๒  ใชนิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical  

model)  อ่ืน ๆ  แทนสถานการณตาง ๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช   
แกปญหา   

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๓๙กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๒ - - 

ป.๓ - - 

ป.๔ - - 

ป.๕ - - 

ป.๖ ๑.  เขียนสมการจากสถานการณ
หรือปญหา และแกสมการพรอมทัง้
ตรวจคําตอบ 

[-] สมการเชิงเสนที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตวั 
[-] การแกสมการโดยใชสมบัติของการเทากัน
เกี่ยวกับการบวก  การลบ การคูณ หรือการหาร 
[-] การแกโจทยปญหาดวยสมการ 

 
สาระที ่ ๕  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน  ค  ๕.๑   เขาใจและใชวธิีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ ๑.  รวบรวมและจําแนกขอมูล

เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกล
ตัวที่พบเหน็ในชีวิตประจาํวนั 

[-] การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวทีพ่บเห็น
ในชีวิตประจาํวัน 

 ๒.  อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแทงอยางงาย 

[-] การอานแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง 

ป.๔ ๑.  รวบรวมและจําแนกขอมูล [-] การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล 
 ๒.  อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  

แผนภูมิแทงและตาราง 
[-] การอานแผนภูมิรูปภาพ 
[-] การอานแผนภูมิแทง 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๐กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
[-] การอานตาราง 

 ๓.  เขียนแผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแทง 

[-] การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง 

ป.๕ ๑.  เขียนแผนภูมิแทงทีม่ีการยน
ระยะของเสน 
     แสดงจาํนวน 

[-] การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล 
[-] การเขียนแผนภูมิแทงที่มกีารยนระยะของ
เสนแสดงจํานวน 

 ๒.  อานขอมูลจากแผนภูมิแทง
เปรียบเทยีบ 

[-] การอานแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 

ป.๖ ๑.   อานขอมลูจากกราฟเสน  และ
แผนภูมิรูปวงกลม 

[-] การอานกราฟเสน และแผนภูมิรูปวงกลม 

 ๒.  เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ
และกราฟเสน 

[-] การเขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทยีบและกราฟ
เสน 

 
มาตรฐาน  ค  ๕.๒    ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได             

อยางสมเหตุสมผล 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ ๑.  บอกไดวาเหตุการณที่กําหนด  

ใหนัน้ 
    - เกิดขึ้นอยางแนนอน 
    - อาจจะเกดิขึ้นหรือไมก็ได 
    - ไมเกิดขึ้นอยางแนนอน 

[-] การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณตาง ๆ  

ป.๖ ๑.  อธิบายเหตุการณโดยใชคําที่ม ี [-] การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๑กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ความหมายเชนเดียวกับคําวา 

    - เกิดขึ้นอยางแนนอน 
    - อาจจะเกดิขึ้นหรือไมก็ได 
    - ไมเกิดขึ้นอยางแนนอน 

เหตุการณตาง ๆ 

 
มาตรฐาน  ค  ๕.๓    ใชความรูเกีย่วกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 

 
สาระที ่ ๖  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
มาตรฐาน  ค  ๖.๑   มีความสามารถในการแกปญหาการใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑-๓ ๑. ใชวิธกีารทีห่ลากหลายแกปญหา 
๒. ใชความรู  ทักษะ และกระบวน 
การทางคณิตศาสตรในการแก 
ปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได
อยางเหมาะสม 
๓. ใหเหตุผลประกอบการตดัสินใจ 
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

- 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๒กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
๔. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย  และการนาํเสนอได
อยางถูกตอง 
๕.  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิต 
ศาสตร  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืน ๆ 
๖.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ป.๔-๖ ๑. ใชวิธกีารทีห่ลากหลายแกปญหา 
๒. ใชความรู  ทักษะ และกระบวน 
การทางคณิตศาสตรในการแก 
ปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได
อยางเหมาะสม 
๓.  ใหเหตุผลประกอบการตดัสินใจ 
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
๔.  ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย  และการนาํเสนอได
อยางถูกตอง 
๕.  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ใน
คณิตศาสตร  และเชื่อมโยงคณิต 
ศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 
๖.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

- 

 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๓กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตวัชีว้ดั/มาตรฐานการเรียนรู 
 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ค  ๑๑๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑  (๑๕  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  เขียนและอานตัวเลขฮนิดูอารบิก  และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจาํนวนนับที่ไมเกิน   
      หนึ่งรอยและศูนย  (ค ๑.๑ ป.๑/๑) 
๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับจํานวนนบัไมเกินหนึง่รอยและศูนย  (ค ๑.๑ ป.๑/๒) 
๓.  บวก  ลบ  และบวก  ลบระคนของจํานวนนับไมเกนิหนึ่งรอยและศนูย  พรอมทัง้ตระหนักถงึความ  
      สมเหตุสมผลของคําตอบ  (ค ๑.๒ ป.๑/๑) 
๔.  วิเคราะหและหาคาํตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนบัไมเกินหนึง่รอย 
      และศูนยพรอมทัง้ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ  (ค ๑.๒ ป.๑/๒) 
๕.  บอกความยาว  น้ําหนัก  ปริมาตร  และความจ ุ โดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน  (ค ๒.๑ ป. 
      ๑/๑) 
๖.  บอกชวงเวลา  จํานวนวนั  และชื่อวนัในสัปดาห  (ค ๒.๑ ป.๑/๒) 
๗.  จําแนกรูปสามเหลี่ยม  รูปส่ีเหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  (ค ๓.๑ ป.๑/๑) 
๘.  บอกจํานวนและความสมัพันธในแบบรูปของจํานวนที่เพิม่ข้ึนทีละ  ๑  ทีละ  ๒  และลดลงทีละ  ๑ 
      (ค ๔.๑ ป.๑/๑) 
๙.  บอกรูปและความสมัพนัธในแบบรูปของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่สัมพนัธกันอยางใดอยาง 
      หนึ่ง  (ค ๔.๑ ป.๑/๒) 
๑๐.  ใชวิธกีารที่หลากหลายแกปญหา  (ค ๖.๑ ป.๑/๑) 
๑๑.  ใชความรู  ทกัษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได 
        อยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๑.๒) 
๑๒.  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๑.๓) 
๑๓.  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่สาร  การสื่อความหมายและการนาํเสนอได 
        อยางถกูตอง  (ค ๖.๑ ป.๑/๔) 
๑๔.  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  (ค ๖.๑ ป.๑/ 
        ๕) 
๑๕.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบมีความคิดสรางสรรคซื่อสัตยสุจริต  มีวนิัย  ใฝเรียนรู    



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๔กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

        มุงมั่นในการทาํงาน  (ค ๖.๑ ป.๑/๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๕กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ค  ๑๒๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒  (๒๓  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  เขียนและอานตัวเลขฮนิดูอารบิก  ตัวเลขไทยและตัวหนงัสือแสดงปริมาณของสิง่ของหรือจาํนวน 
      นับที่ไมเกนิหนึ่งพนัและศูนย  (ค ๑.๑ ป.๒/๑) 
๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับจํานวนนบัไมเกินหนึง่พนัและศูนย  (ค ๑.๑ ป.๒/๒) 
๓.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของจํานวนนบัไมเกินหนึง่พนัและศูนย  พรอม 
      ทัง้ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ  (ค ๑.๒ ป.๒/๑) 
๔.  วิเคราะหและหาคาํตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนบัไมเกินหนึง่พนัและ   
      ศูนยพรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ  (ค ๑.๒ ป.๒/๒) 
๕.  บอกความยาวเปนเมตรและเซนติเมตรและเปรียบเทียบความยาวในหนวยเดียวกัน  (ค ๒.๑ ป.๒ 
      /๑) 
๖.  บอกน้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด  และเปรียบเทยีบน้ําหนกัในหนวยเดียวกนั  (ค ๒.๑ ป.๒/๒) 
๗.  บอกปริมาตรและความจเุปนลิตรและเปรียบเทียบปรมิาตรและความจุ  (ค ๒.๑ ป.๒/๓) 
๘.  บอกจํานวนเงนิทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร  (ค ๒.๑ ป.๒/๔) 
๙.  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา  (ชวง  ๕  นาที)  (ค ๒.๑ ป.๒/๕) 
๑๐.  บอกวนั  เดือน  ป  จากปฏิทิน  (ค ๒.๑ ป.๒/๖) 
๑๑.  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  และเงิน  (ค ๒.๒ ป.๒/๑) 
๑๒.  บอกชนดิของรูปเรขาคณิตสองมิติวาเปนรูปสามเหลี่ยม  รูปส่ีเหลี่ยม  รูปวงกลม  หรือรูปวงรี 
        (ค ๓.๑ ป.๒/๑) 
๑๓.  บอกชนดิของรูปเรขาคณิตสามมิติวา  เปนทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก  ทรงกลม  หรือทรงกระบอก 
        (ค ๓.๑ ป.๒/๒) 
๑๔.  จาํแนกระหวางรูปส่ีเหลี่ยมมมุฉากกบัทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและรปูวงกลมกับทรงกลม  (ค ๓.๑   
        ป.๒/๓) 
๑๕.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูปเรขาคณิต  (ค ๓.๒ ป.๒/๑) 
๑๖.  บอกจํานวนและความสัมพนัธในแบบรูปของจํานวนทีเ่พิ่มข้ึนทีละ  ๕  ทีละ  ๑๐  ทีละ  ๑๐๐   
        และลดลงทีละ  ๒  ทีละ  ๑๐  ทีละ ๑๐๐  (ค ๔.๑ ป.๒/๑) 
๑๗.  บอกรูปและความสัมพันธในแบบรปูของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยาง   
        หนึ่ง  (ค ๔.๑ ป.๒/๒) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๖กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๑๘.  ใชวธิีการที่หลากหลายแกปญหา  (ค ๖.๑ ป.๒/๑) 
๑๙.  ใชความรู  ทกัษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได 
        อยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๒/๒) 
๒๐.  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๒/๓) 
๒๑.  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่สาร  การสื่อ  ความหมาย  และการนําเสนอ 
        ไดอยางถูกตอง  (ค ๖.๑ ป.๒/๔) 
๒๒.  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  (ค ๖.๑ ป.๒/ 
        ๕) 
๒๓.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (ค ๖.๑ ป.๒/๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๗กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ค  ๑๓๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓  (๒๘  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  เขียนและอานตัวเลขฮนิดูอารบิก  ตัวเลขไทยและตัวหนงัสือแสดงปริมาณของสิง่ของหรือจาํนวน 
      นับที่ไมเกนิหนึ่งแสนและศูนย  (ค ๑.๑ ป.๓/๑) 
๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับจํานวนนบัไมเกินหนึง่แสนและศูนย  (ค ๑.๑ ป.๓/๒) 
๓.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไมเกินหนึง่แสนและศูนย  พรอมทั้ง 
      ตระหนักถงึความสมเหตุสมผลของคําตอบ  (ค ๑.๒ ป.๓/๑) 
๔.  วิเคราะหและแสดงวิธหีาคําตอบของโจทยปญหา  และโจทยปญหาระคนของจํานวนนับไมเกนิ      
      หนึ่งแสนและศูนย  พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของคําตอบและสรางโจทยได  (ค ๑.  
      ๒ ป.๓/๒) 
๕.  บอกความยาวเปนเมตร  เซนติเมตร  และมิลลิเมตร  เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมและเปรียบเทยีบ   
      ความยาว  (ค ๒.๑ ป.๓/๑) 
๖.  บอกน้ําหนักเปนกิโลกรัม  กรัมและขีดเลือกเครื่องชัง่ที่เหมาะสมและเปรียบเทยีบน้ําหนกั  (ค ๒.๑   
      ป.๓/๒) 
๗.  บอกปริมาตรและความจเุปนลติร  มิลลิลิตร  เลือกเครือ่งตวงที่เหมาะสม  และเปรียบเทยีบ 
      ปริมาตรและความจุในหนวยเดียวกัน  (ค ๒.๑ ป.๓/๓) 
๘.  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา  (ชวง  ๕  นาที)  อานและเขียนบอกเวลาโดยใชจุด  (ค๒.๑ ป.๓/๔) 
๙.  บอกความสัมพันธของหนวยการวัดความยาว  น้ําหนัก  และเวลา  (ค ๒.๑ ป.๓/๕) 
๑๐.  อานและเขียนจํานวนเงินโดยใชจุด  (ค ๒.๑ ป.๓/๖) 
๑๑.  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  เงิน  และเวลา  (ค ๒.๒ ป.๓/๑) 
๑๒.  อานและเขียนบนัทกึรายรับรายจาย  (ค ๒.๒ ป.๓/๒) 
๑๓.  อานและเขียนบนัทกึกจิกรรมหรือเหตุการณที่ระบุเวลา  (ค ๒.๒ ป.๓/๓) 
๑๔.  บอกชนดิของรูปเรขาคณิตสองมิติทีเ่ปนสวนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเปนรูปเรขาคณิต 
        สามมิติ  (ค ๓.๑ ป.๓/๑) 
๑๕.  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปทีก่ําหนดให  (ค ๓.๑ ป.๓/๒) 
๑๖.  เขียนชื่อจุด  เสนตรง  รังสี  สวนของเสนตรง  มุม  และเขียนสัญลักษณ  (ค ๓.๑ ป.๓/๓) 
๑๗.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กาํหนดใหในแบบตาง ๆ  (ค ๓.๒ ป.๓/๑) 
๑๘.  บอกรูปเรขาคณิตตาง ๆ  ที่อยูในสิง่แวดลอมรอบตัว  (ค ๔.๑ ป.๓/๑) 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๘กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๑๙.  บอกจาํนวนและความสัมพนัธในแบบรูปของจํานวนทีเ่พิ่มข้ึนทีละ  ๓  ทีละ  ๔  ทีละ  ๒๕  ทีละ 
        ๕๐  และลดลงทีละ  ๓  ทีละ  ๔  ทลีะ  ๕  ทีละ  ๒๕  ทีละ  ๕๐  และแบบรปูซ้ํา  (ค ๔.๑ ป.๓/ 
        ๒) 
๒๐.  บอกรูปและความสัมพันธในแบบรปูของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธกันสองลักษณะ 
        (ค ๔.๑ ป.๓/๓) 
๒๑.  รวบรวมและจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิง่แวดลอมใกลตัวที่พบเหน็ในชีวิตประจาํวนั  (ค  
        ๕.๑ ป.๓/๑) 
๒๒.  อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงอยางงาย  (ค ๕.๑ ป.๓/๒) 
๒๓.  ใชวิธกีารที่หลากหลายแกปญหา  (ค ๖.๑ ป.๓/๑) 
๒๔.  ใชความรู  ทกัษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได  
        อยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๓/๒) 
๒๕.  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๓/๓) 
๒๖.  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่สาร  การสื่อความหมายและการนาํเสนอได 
        อยางถกูตอง  (ค ๖.๑ ป.๓/๔) 
๒๗.  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  (ค ๖.๑ ป.๓/ 
        ๕) 
๒๘.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (ค ๖.๑ ป.๓/๖) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๔๙กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ค  ๑๔๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔  (๒๙  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  เขียนและอานตัวเลขฮนิดูอารบิก  ตัวเลขไทยและตัวหนงัสือแสดงจํานวนนับ  ศูนย  เศษสวนและ 
      ทศนิยมหนึ่งตําแหนง  (ค ๑.๑ ป.๔/๑) 
๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับจํานวนนบัและศูนย  เศษสวน  และทศนิยมหนึง่ตําแหนง  (ค ๑.๑ ป. 
      ๔/๒) 
๓.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของจํานวนนบัและศูนย  พรอมทั้งตระหนกัถึง  
      ความสมเหตุสมผลของคําตอบ  (ค ๑.๒ ป.๔/๒) 
๔.  วิเคราะหและแสดงวิธหีาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคน  ของจํานวนนับและศูนย   
      พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ  และสรางโจทยได  (ค ๑.๒ ป.๔/๒) 
๕.  บวกและลบเศษสวนที่มตัีวสวนเทากนั  (ค ๑.๒ ป.๔/๒) 
๖.  บอกความสัมพันธของหนวยการวัดความยาว  น้ําหนัก  ปริมาตร  หรือความจ ุ และเวลา  (ค ๒.๑  
      ป.๔/๑) 
๗.  หาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  (ค ๒.๑ ป.๔/๒) 
๘.  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา  อานและเขียนเวลาโดยใชจุดและบอกระยะเวลา  (ค ๒.๑ ป.๔/๓) 
๙.  คาดคะเนความยาว  น้ําหนกั  ปริมาตร  หรือความจ ุ (ค ๒.๑ ป.๔/๔) 
๑๐.  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  เงิน  และเวลา  (ค ๒.๒ ป.๔/๑) 
๑๑.  เขียนบนัทึกรายรับรายจาย  (ค ๒.๒ ป.๔/๒) 
๑๒.  อานและเขียนบนัทกึกจิกรรมหรือเหตุการณที่ระบุเวลา  (ค ๒.๒ ป.๔/๓) 
๑๓.  บอกชนดิของมุม  ชื่อมุม  สวนประกอบของมุมและเขียนสัญลกัษณ  (ค ๓.๑ ป.๔/๑) 
๑๔.  บอกไดวาเสนตรงหรือสวนของเสนตรงคูใดขนานกนั  พรอมทั้งใชสัญลักษณแสดงการขนาน 
        (ค ๓.๑ ป.๔/๒) 
๑๕.  บอกสวนประกอบของรูปวงกลม  (ค ๓.๑ ป.๔/๓) 
๑๖.  บอกไดวารูปใดหรือสวนใดของสิ่งของมีลักษณะเปนรูปส่ีเหลีย่มมุมฉาก  และจําแนกไดวาเปน    
        รูปส่ีเหลีย่มจัตุรัสหรือรูปส่ีเหลี่ยมผนืผา  (ค ๓.๑ ป.๔/๔) 
๑๗.  บอกไดวารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเปนรูปที่มีแกนสมมาตร  และบอกจํานวนแกนสมมาตร    
        (ค ๓.๑ ป.๔/๕)   
๑๘.  นํารูปเรขาคณิตมาประดิษฐเปนลวดลายตาง ๆ  (ค ๓.๒ ป.๔/๑)   



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๐กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๑๙.  บอกจาํนวนและความสัมพนัธในแบบรูปของจํานวนทีเ่พิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเทากนั  (ค ๔.๑ ป. 
        ๔/๑)   
๒๐.  บอกรูปและความสัมพันธในแบบรปูของรูปที่กาํหนดให  (ค ๔.๑ ป.๔/๒)   
๒๑.  รวบรวมและจําแนกขอมูล  (ค ๕.๑ ป.๔/๑)   
๒๒.  อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง  และตาราง  (ค ๕.๑ ป.๔/๒)   
๒๓.  เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง  (ค ๕.๑ ป.๔/๓)   
๒๔.  ใชวิธกีารที่หลากหลายแกปญหา  (ค ๖.๑ ป.๔/๑)   
๒๕.  ใชความรู  ทกัษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได   
        อยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๔/๒)   
๒๖.  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๔/๓)   
๒๗.  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่สาร  การสื่อความหมายและการนาํเสนอได  
        อยางถกูตอง  (ค ๖.๑ ป.๔/๔)   
๒๘.  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ (ค ๖.๑ ป.๔/ 
        ๕)   
๒๙.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (ค ๖.๑ ป.๔/๖)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๑กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ค  ๑๕๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕  (๒๙  ตัวชีว้ัด) 

 
๑.  เขียนและอานเศษสวน  จํานวนคละ  และทศนิยมไมเกินสองตําแหนง  (ค ๑.๑ ป.๕/๑)   
๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับเศษสวนและทศนิยมไมเกินสองตําแหนง  (ค ๑.๑ ป.๕/๒)   
๓.  เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและรอยละ  เขียนรอยละในรูปเศษสวนและทศนยิมและเขียนทศนิยม 
      ในรูปเศษสวนและรอยละ  (ค ๑.๑ ป.๕/๓)   
๔.  บวก  ลบ  คูณ  หารและบวก  ลบ  คูณระคนของเศษสวนพรอมทัง้ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 
      ของคําตอบ  (ค ๑.๒ ป.๕/๑)   
๕.  บวก  ลบ  คูณ  และบวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยมที่คําตอบเปนทศนิยมไมเกนิสองตําแหนง 
      พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ  (ค ๑.๒ ป.๕/๒)   
๖.  วเิคราะหและแสดงวิธหีาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจาํนวนนับ  เศษสวน  
      ทศนิยม  และรอยละ  พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบและสรางโจทยปญหา 
      เกี่ยวกับจาํนวนนับได  (ค ๑.๒ ป.๕/๓)   
๗.  บอกคาประมาณใกลเคยีงจาํนวนเต็มสิบ  เต็มรอย  และเต็มพันของจาํนวนนับ  และนาํไปใชได 
      (ค ๑.๓ ป.๕/๑)   
๘.  บอกความสัมพันธของหนวยการวัด  ปริมาตร  หรือความจ ุ (ค ๒.๑ ป.๕/๑)   
๙.  หาความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม  (ค ๒.๑ ป.๕/๒)   
๑๐.  หาพืน้ทีข่องรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลีย่ม  (ค ๒.๑ ป.๕/๓)   
๑๑.  วัดขนาดของมุม  (ค ๒.๑ ป.๕/๔)   
๑๓.  แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยมมมุฉากและรูปสามเหลี่ยม  (ค ๒.๒ ป. 
        ๕/๑)   
๑๔.  บอกลักษณะและจําแนกรูปเรขาคณติสามมิติชนิดตาง ๆ  (ค ๓.๑ ป.๕/๑)   
๑๕.  บอกลักษณะความสัมพันธและจําแนกรูปส่ีเหลี่ยมชนิดตาง ๆ  (ค ๓.๑ ป.๕/๒)   
๑๖.  บอกลักษณะ  สวนประกอบ  ความสัมพันธ  และจําแนกรูปสามเหลี่ยมชนิดตาง ๆ  (ค ๓.๑ ป. 
        ๕/๓)   
๑๗.  สรางมุมโดยใชโพรแทรกเตอร  (ค ๓.๒ ป.๕/๑)   
๑๘.  สรางรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยม  และรูปวงกลม  (ค ๓.๒ ป.๕/๒)   
๑๙.  สรางเสนขนานโดยใชไมฉาก  (ค ๓.๒ ป.๕.๓)   



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๒กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๒๐.  บอกจาํนวนและความสัมพนัธในแบบรูปของจํานวนทีก่ําหนดให  (ค ๔.๑ ป.๕/๑)   
๒๑.  เขียนแผนภูมิแทงที่มกีารยนระยะของเสนแสดงจํานวน  (ค ๕.๑ ป.๕/๑)   
๒๒.  อานขอมูลจากแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ  (ค ๕.๑ ป.๕/๒)   
๒๓.  บอกไดวาเหตุการณทีก่ําหนดใหนัน้เกิดขึ้นอยางแนนอน  อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได  ไมเกิดขึ้น 
        อยางแนนอน  (ค ๕.๒ ป.๕/๑)   
๒๔.  ใชวิธกีารที่หลากหลายแกปญหา  (ค ๖.๑ ป.๕/๑)   
๒๕.  ใชความรู  ทกัษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได 
        อยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๕/๒)   
๒๖.  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๕/๓)   
๒๗.  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่สาร  การสื่อความหมายและการนาํเสนอได 
        อยางถกูตอง  (ค ๖.๑ ป.๕/๔)   
๒๘.  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  (ค ๖.๑ ป.๕/ 
        ๕)   
๒๙.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (ค ๖.๑ ป.๕/๖)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๓กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ค ๑๖๑๐๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖  (๓๑  ตัวชี้วัด) 

 
๑.  เขียนและอานทศนิยมไมเกินสามตําแหนง  (ค ๑.๑ ป.๖/๑)   
๒.  เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับเศษสวนและทศนิยมไมเกินสามตําแหนง  (ค ๑.๑ ป.๖/๒)   
๓.  เขียนทศนยิมในรูปเศษสวนและเขียนเศษสวนในรูปทศนิยม  (ค ๑.๑ ป.๖/๓)   
๔.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของเศษสวน  จํานวนคละ  และทศนิยม   
      พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ  (ค ๑.๒ ป.๖/๑)   
๕.  วิเคราะหและแสดงวิธหีาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจาํนวนนับ  เศษสวน 
      จํานวนคละ  ทศนยิม  และรอยละ  พรอมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบและสราง 
      โจทยปญหาเกี่ยวกับจาํนวนนับได  (ค ๑.๒ ป.๖/๒) 
๖.  บอกคาประมาณใกลเคยีงจาํนวนเต็มหลักตาง ๆ  ของจํานวนนับและนําไปใชได  (ค ๑.๓ ป.๖/๑)   
๗.  บอกคาประมาณของทศนิยมไมเกินสามตําแหนง  (ค ๑.๓ ป.๖/๒)   
๘.  ใชสมบัติการสลับที่  สมบัติการเปลี่ยนหมู  และสมบติัการแจกแจงในการคิดคํานวณ  (ค ๑.๔ ป. 
      ๖/๑) 
๙.  หา  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น.  ของจาํนวนนบั  (ค ๑.๔ ป.๖/๒)   
๑๐.  อธิบายเสนทางหรือบอกตําแหนงของสิ่งตาง ๆ  โดยระบุทิศทาง  และระยะทางจริงจากรูปภาพ   
        แผนที ่ และแผนผัง  (ค ๒.๑ ป.๖/๑) 
๑๑.  หาพืน้ทีข่องรูปส่ีเหลี่ยม  (ค ๒.๑ ป.๖/๒)   
๑๒.  หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม  (ค ๒.๑ ป.๖/๓)   
๑๓.  แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม  และรูปวงกลม  (ค ๒.๒ ป.๖/๑)   
๑๔.  แกปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  (ค ๒.๒ ป.๖/๑)   
๑๕.  เขียนแผนผังแสดงตาํแหนงของสิง่ตาง ๆ  และแผนผังแสดงเสนทางการเดินทาง  (ค ๒.๒ ป.๖/ 
        ๓)   
๑๖.  บอกชนดิของรูปเรขาคณิตสองมิติทีเ่ปนสวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  (ค ๓.๑ ป.๖/๑) 
๑๗.  บอกสมบัติของเสนทแยงมุมของรูปส่ีเหลี่ยมชนิดตาง ๆ  (ค ๓.๑ ป.๖/๒)   
๑๘.  บอกไดวาเสนตรงคูใดขนานกัน  (ค ๓.๑ ป.๖/๓)   
๑๙.  ประดิษฐทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  และพีระมิดจากรูปคลี่  หรือรูปเรขา  
        คณิตสองมิติทีก่ําหนดให  (ค ๓.๒ ป.๖/๑)   



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๔กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

๒๐.  สรางรูปส่ีเหลี่ยมชนิดตาง ๆ  (ค ๓.๒ ป.๖/๒)   
๒๑.  แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป  (ค ๔.๑ ป.๖/๑)   
๒๒.  เขียนสมการจากสถานการณหรือปญหาและแกสมการพรอมทั้งตรวจคําตอบ  (ค ๔.๒ ป.๖/๑)   
๒๓.  อานขอมูลจากกราฟเสน  และแผนภูมิรูป  วงกลม  (ค ๕.๑ ป.๖/๑)   
๒๔.  เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบและกราฟเสน  (ค ๕.๑ ป.๖/๒)   
๒๕.  บอกไดวาเหตุการณทีก่ําหนดใหนัน้เกิดขึ้นอยางแนนอน  อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได  ไมเกิดขึ้น 
        อยางแนนอน  (ค ๕.๒ ป.๕/๑)   
๒๖.  ใชวธิีการที่หลากหลายแกปญหา  (ค ๖.๑ ป.๖/๑)   
๒๗.  ใชความรู  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได   
        อยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๖/๒)   
๒๘.  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  (ค ๖.๑ ป.๖/๓)   
๒๙.  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่สาร  การสื่อความหมาย  และการนาํเสนอ  
        ไดอยางถูกตอง  (ค ๖.๑ ป.๖/๔)   
๓๐.  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  (ค ๖.๑ ป.๖/ 
        ๕)   
๓๑.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (ค ๖.๑ ป.๖/๖)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๕กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

คาํอธบิายรายวชิา 
 

ค  ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๑ เวลา  ๒๐๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษาฝกทกัษะการคิดคํานวณ  และการฝกการแกโจทยปญหาในเรื่องการเขียนและอาน
สัญลักษณแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจาํนวนนับที่ไมเกินหนึง่รอยและศูนย เปนตัวเลขฮินดูอารบิก  
และตัวเลขไทย  การเปรียบเทียบ  และเรยีงลําดับจาํนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศนูย  การบวก  ลบ  
และบวก  ลบระคน  ของจาํนวนนับไมเกินหนึง่รอยและศนูย  การวเิคราะห  และหาคําตอบของโจทย
ปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับไมเกนิหนึง่รอยและศูนย  ความยาว  น้ําหนกั  ปริมาตร  
และความจุ  โดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน   บอกชวงเวลา  จํานวนวนัและชือ่วันในการจาํแนก  
รูปสามเหลีย่ม  รูปส่ีเหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  บอกจํานวนและความสัมพนัธในรูปแบบของจํานวน  
บอกรูปและความสัมพนัธในแบบรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง 
                 ใชวิธีการทีห่ลากหลาย  ใชความรู  ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร  ในการแก 
ปญหาในสถานการณตางๆ  ที่ใกลตัวผูเรียน  เกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนัจากแหลงเรียนรู
ในทองถิน่ไดอยางเหมาะสม  เพื่อฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกโจทยปญหาโดยเรียงลําดบั
โจทยจากงายไปหาโจทยที่มคีวามซับซอนมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะเปนลาํดับข้ัน ใหเหตุผล
ประกอบการตดัสินใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษา  และสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนําเสนอไดอยางถูกตอง  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ  ในคณิต 
ศาสตร  และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒  
ค  ๑.๒  ป.๑/๑,  ป.๑/๒  
ค  ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
ค  ๓.๑  ป.๑/๑  
ค  ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 
ค  ๖.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๖กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รวมทัง้หมด  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๗กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ท  ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๒ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๒ เวลา  ๒๐๐  ชัว่โมง 
                 มคีวามรูความเขาใจหลักเกณฑการอาน ความหมายของคํา ประโยค ขอความ สามารถ
เลือกอานหนังสือประเภทความรู  ความบนัเทงิ  คําที่มตัีวการันต  อักษรควบ  อักษรนํา  อานในใจ  
ประโยค  ขอความ  จับใจความ  คาดคะเนเหตุการณ   
                 มทีักษะในการอานในใจ อานออกเสียง  อานคําพืน้ฐาน  แจกลูก  สะกดคําในมาตราตัว 
สะกดตาง ๆ ผันวรรณยุกต  ต้ังคําถาม  ตอบคําถาม  อานออกเสยีงบทรอยแกว  รอยกรอง  ทํานอง
เสนาะ บทอาขยาน การเขยีนโดยใชกระบวนการเขียน พัฒนางานเขยีนของตนเอง   การคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย เขียนเรื่องสัน้เกีย่วกับประสบการณ สถานที่
สําคัญในทองถิ่นตามจินตนาการ ฟง ดู ส่ิงที่เปนความรู ความบันเทงิ จับใจความสําคัญ ต้ังคาํถาม 
ตอบคําถาม พูดเลาเรื่องประสบการณแสดงความรูและความคิด  มทีกัษะในการพดูออกเสียงชัดเจน
และเหมาะสม  บอกและเขยีนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ใชคําตรงความหมายในการเขียนประโยค 
ขอความสั้น ๆ  คําคลองจอง  ใชภาษาไทยมาตรฐาน  และภาษาถิน่ไดเหมาะสมกบักาลเทศะ  อาน
นิทาน  เร่ืองสัน้ วรรณกรรม รอยแกว  และรอยกรองสาํหรับเด็ก  บทรองเลน  ทองจําบทอาขยานที่
กําหนด 
                 มมีารยาท และนิสัยรักการอาน การฟง  ดู พูด และนาํขอคิดไปใชในชีวิตประจําวนัอยาง
เหมาะสม   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท  ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗,  ป.๒/๘ 
ท  ๒.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔  
ท  ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗  
ท  ๔.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕  
ท  ๕.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓ 
รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๘กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ค  ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร  ๓ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ เวลา  ๒๐๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และการฝกการแกโจทยปญหา  เขียน  และอานตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจาํนวนนับ ตัวเลข แสดงจํานวน
ในรูปกระจาย  เปรียบเทียบ  และเรียงลําดับจํานวนนับ  ไมเกนิหนึง่แสนและศูนย  คาของเลขโดดใน
แตละหลัก การเรียงลําดับจาํนวนไมเกินหาจํานวน บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน 
ของจํานวนนบัไมเกินหนึง่แสนและศูนย  การคูณจํานวนหนึง่หลกักบัจํานวนไมเกนิสี่หลกั  การคูณ
จํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก  การหารที่ตัวตัง้ไมเกินสีห่ลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก  หาคาํตอบ 
ของโจทยปญหา การบวก การลบ การคณู การหาร โจทยปญหาระคนของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจํานวนนับไมเกนิหนึ่งแสนและศูนย  การสรางโจทยปญหาโจทยปญหา  สถานการณคณิต 
ศาสตรกับเศรษฐกิจพอเพียงในชวีิตประจาํวนั  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  บอกความยาว   
น้ําหนกั  ปริมาตรและความจุ  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา  (เลือกเครื่องมือวัดความยาว  เครื่องชั่ง  
เครื่องตวง  เปรียบเทียบ  ความยาว  นํา้หนัก  การชัง่  ปริมาตร  และความจุของภาชนะ  ในหนวย
เดียวกนั  คาดคะเน ความยาว คาดคะเนนํา้หนัก การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของ
ภาชนะ วัดความยาว การตวง บอกความสัมพนัธของหนวยการวัด ความยาว หนวยการชัง่ ความ 
สัมพันธของหนวยเวลา  อานและเขียนเวลา  จาํนวนเงนิ  บันทึกรายรับรายจาย  บันทกึกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา  แกปญหาและแกโจทยปญหาเกีย่วกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  เงิน  
และเวลา  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เปนสวนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเปนรูปเรขา 
คณิตสามมิติ  รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสามเหลี่ยม  รูปส่ีเหลี่ยม  รูปหาเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม  รูปแปด
เหลี่ยม  รูปเรขาคณิตตาง ๆ  ที่อยูในสิง่แวดลอมรอบตัว  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร
จากรูปทีก่ําหนดให  เขียนชือ่จุด  เสนตรง  รังสี  สวนของเสนตรง  มมุ  และสัญลักษณ  รูปเรขาคณิต
สองมิติโดยใชแบบของรูปเรขาคณิต  รูปเรขาคณิตสองมิติที่กาํหนดใหในแบบตาง ๆ  แบบรูปของรูป
ที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธกนัสองลักษณะ  รวบรวมและจําแนกขอมูล  เกี่ยวกับตนเอง  และ
ส่ิงแวดลอมใกลตัวที่พบเหน็ในชีวิตประจาํวัน  อานขอมลูจากแผนภูมรูิปภาพ  และแผนภูมิแทงอยาง
งาย 
                 ใชวิธีการทีห่ลากหลาย  ใชความรู  ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร  ในการแก 
ปญหาในสถานการณตางๆ ที่ใกลตัวผูเรียน เกีย่วกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จากแหลงเรียนรู
ในทองถิน่  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๕๙กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนาํเสนอไดอยางถกูตอง เชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ  ในคณติศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒  
ค  ๑.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ค  ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/ ๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/ ๖ 
ค  ๒.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/ ๒,  ป.๓/๓ 
ค  ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/ ๒,  ป.๓/๓ 
ค  ๓.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ค  ๔.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒  
ค  ๕.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒  
ค  ๖.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/ ๒, ป.๓/๓, ป.๓/ ๔, ป.๓/๕,  ป.๓/ ๖ 
รวมทัง้หมด  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๐กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ค  ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร  ๔ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ เวลา  ๑๖๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ ฝกแกโจทยปญหาในเรื่องการเขียนและอานสัญลกัษณ 
ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจาํนวนนับ  ศูนย  เศษสวน  และทศนิยมหนึ่ง
ตําแหนง  การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายเปรียบเทียบและเรียงลําดับ  จาํนวนนับ  และ
ศูนย เศษสวน และทศนิยมหนึง่ตําแหนงหลกั และคาของเลขโดดในแตละหลักของจํานวนนับ การ
บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  จํานวนนับและศูนย  การวเิคราะหและแสดงวิธี
หาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจาํนวนนับและศูนย  การบวกและลบเศษสวน
ที่มีสวนเทากนัการบอกความสัมพนัธของหนวยการวัดความยาว นํ้าหนัก ปริมาตรหรือความจ ุหนวย
การชั่ง  หนวยการตวง  และหนวยเวลา  หาพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  หนวยเวลา  บอกเวลาบน
หนาปดนาฬกิา  เปนนาฬกิาและนาที  อานและเขียนเวลาโดยใชจุด  และบอกระยะเวลา  คาดคะเน 
ความยาว  นํ้าหนกั  ปริมาตรหรือความจ ุ แกโจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  
เงิน  และเวลาอานและเขียน  บันทึกรายรบั  รายจาย  บันทกึกจิกรรม  หรือเหตุการณที่ระบุเวลาและ
การอานตารางเวลา  บอกชนิดของมุม  ชือ่มุม  สวนประกอบของมุม  และเขียนสญัลักษณแทนมุม  
เสนตรงหรือสวนของเสนตรงคูใดขนานกัน พรอมทัง้ใชสัญลักษณแสดงการขนาน สวนประกอบของ
รูปวงกลม  (จุดศูนยกลาง  รัศมี  เสนผานศูนยกลาง  เสนรอบวง  หรือเสนรอบรูปวงกลม)  รูปใดหรือ
สวนใดของสิง่ของมีลักษณะเปนรูปส่ีเหลีย่มมุมฉาก  และจําแนกไดวาเปนรูปส่ีเหลีย่มจัตุรัส  หรือรูป
ส่ีเหลี่ยมผนืผา  บอกวารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเปนรูปที่มีแกนสมมาตร  บอกจํานวนแกนสมมาตร  
การประดิษฐลวดลาย  โดยใชรูปเรขาคณิต  บอกจํานวน  และความสมัพันธในแบบรูปของจํานวนที่
เพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเทากนั แบบรูปของรูปเรขาคณิตตามทีก่ําหนดให การรวบรวม จาํแนกขอมูล
เกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั  จากแหลงเรียนรูในทองถิ่น  อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทง  และตาราง  เขยีนแผนภูมิรูปภาพ  และแผนภูมิแทง 
                 กจิกรรมการเรียนรูเปนการเนนจัดประสบการณ  จัดกิจกรรมกลุม  หรือเกม  ใหผูเรียนมี
สวนรวมในการสรางความคิดรวบยอด  วธิีการที่หลากหลาย  นําประสบการณ  ความคิด  เศรษฐกิจ
พอเพยีง  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  
ที่ไดนําไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ  และใชคณิตศาสตรประจําวนัอยางสรางสรรค ไดอยางเหมาะสม 
ใหเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ สรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๑กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนาํเสนอไดอยางถกูตองและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ  ในคณติศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒  
ค  ๑.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓  
ค  ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔  
ค  ๒.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓  
ค  ๓.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕ 
ค  ๓.๒  ป.๔/๑  
ค  ๔.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒ 
ค  ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓  
ค  ๖.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖ 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๒กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ค  ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร  ๕ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๕ เวลา  ๑๖๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และฝกแกโจทยปญหา  ในเรื่องการเขียนและอานเศษ 
สวน จํานวนคละและทศนยิมไมเกนิสองตําแหนง เศษสวนแท เศษเกิน เศษสวนที่เทากับจาํนวนนับ 
การเขียนจํานวนนับในรูปเศษสวน  การเขยีนเศษเกินในรูปจํานวนคละ  และการเขียนจาํนวนคละใน
รูปเศษเกิน  เศษสวนที่เทากัน  เศษสวนอยางตํา่  การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย  เขียนเศษสวนใน
รูปทศนิยมและรอยละเขียนรอยละในรูปเศษสวนและทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปเศษสวน และรอย
ละ  การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบของ  ๑๐  และ  ๑๐๐  ในรูปทศนยิม  และรอยละ  
เปรียบเทยีบและเรียงลาํดับเศษสวนและทศนิยมไมเกนิสองตําแหนง คาประจําหลัก และคาของเลข
โดดในแตละหลักของจํานวนนับ  และทศนยิมไมเกนิสองตําแหนง  การเปรียบเทยีบ  และเรียงลําดบั
เศษสวนที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัวสวนอกีตัวหนึง่  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ
ระคนของเศษสวน การบวก การลบเศษสวนที่ตัวสวนตวัหนึ่งเปนพหคูุณของตัวสวนอีกตัวหนึง่ การ
คูณเศษสวนกบัจํานวนนับ  การคูณเศษสวนกบัเศษสวน  การหารเศษสวนดวยจาํนวนนับ  การหาร
จํานวนนับดวยเศษสวน  การหารเศษสวนดวยเศษสวนบวก  ลบ  คูณ  และบวก  ลบ  คูณระคนของ
ทศนิยมที่คําตอบเปนทศนิยมไมเกินสองตาํแหนง  การบวก  และการลบทศนิยมไมเกินสองตําแหนง 
การคูณทศนยิมไมเกินสองตาํแหนงกับจํานวนนับ  การคูณทศนิยมหนึง่ตําแหนงกับทศนยิมหนึ่ง
ตําแหนงวิเคราะห  และแสดงวิธหีาคาํตอบของโจทยปญหา  และโจทยปญหาระคนของจํานวนนับ 
เศษสวน ทศนยิมและรอยละ การบวก การลบ การคูณ การหารและการบวก ลบ คูณ หารระคน  ของ
จํานวนนับ  โจทยปญหาที่ใชบัญญัติไตรยางศ โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  ทศนยิม  
โจทยปญหารอยละในสถานการณตาง ๆ  รวมถึงโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการหากาํไร  ขาดทุน 
การลดราคา  และการหาราคาขาย  สรางโจทยปญหาคณิตกับคุณธรรม  เกี่ยวกบัจํานวนนับ  การ
บวก  ลบ  คูณ  หารเศษสวน  การบวก  ลบ  คูณระคนของเศษสวนและจํานวนนบั  คาประมาณใกล 
เคียง  จาํนวนเต็มสิบ  เต็มรอย  และเต็มพันของจํานวนนับ  และนาํไปใชไดบอกความสัมพนัธ  ของ
หนวยการวัด  ปริมาตร  หรือความจุ  หาความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม  หาพืน้ที ่
ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลีย่ม วัดขนาดของมมุ หาปริมาตรหรือความจขุองทรงสี่เหลีย่ม
มุมฉาก  แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยมมมุฉากและรูปสามเหลี่ยม  บอก
ลักษณะและจาํแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ  ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด  
ความสัมพันธ  และจาํแนกรูปส่ีเหลี่ยมชนดิตาง ๆ  รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  รูปส่ีเหลี่ยมผนืผา  รูปส่ีเหลีย่ม



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๓กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ขนมเปยกปูน  รูปส่ีเหลีย่มดานขนาน  รูปส่ีเหลี่ยมคางหมู  รูปส่ีเหลีย่มรูปวาว  สวนประกอบ  ความ 
สัมพันธและจาํแนกรูปสามเหลี่ยมชนิดตางๆ รูปสามเหลี่ยมแบงตามลักษณะของดานรูปสามเหลีย่ม
แบงตามลักษณะของมุม สวนประกอบของรูปสามเหลีย่ม มมุภายในของรูปสามเหลี่ยมสรางมมุโดย
ใชโพรแทรกเตอร  สรางรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยม  และรูปวงกลมสรางเสนขนานโดยใชไม
ฉาก  บอกจํานวนและความสัมพนัธในแบบรูปของจํานวนทีก่ําหนดให  เขียนแผนภูมิแทงที่มกีารยน
ระยะของเสน  แสดงจํานวน  การเก็บรวบรวมขอมูล  และการจําแนกขอมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันจากแหลงเรียนรูในทองถิน่ อานขอมูลจากแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ คาดคะเนเกี่ยวกับ
การเกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ  เกิดขึ้นอยางแนนอน  อาจจะเกิดขึน้หรือไมก็ได  ไมเกิดขึ้น 
                 ใชวิธีการทีห่ลากหลายแกปญหา  ใชความรู  และนาํประสบการณ  ความคิด  เศรษฐกิจ
พอเพยีง  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
ที่ไดนําไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ  และใชคณิตศาสตรประจําวนัอยางสรางสรรค ไดอยางเหมาะสม  
ใหเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  และสรปุผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษา  และสญัลักษณทางคณิต 
ศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนาํเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ  ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/ ๒,  ป.๕/๓  
ค  ๑.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/ ๒,  ป.๕/๓ 
ค  ๑.๓  ป.๕/๑  
ค  ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕  
ค  ๒.๒  ป.๕/๑ 
ค  ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/ ๒,  ป.๕/๓ 
ค  ๓/๒  ป.๕/๑,  ป.๕/ ๒,  ป.๕/๓ 
ค  ๔.๑  ป.๕/๑  
ค  ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
ค  ๕.๒  ป.๕/๑  
ค  ๖.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/ ๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖ 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๔กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ค  ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร  ๖ 
รายวิชาพืน้ฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ ๖ เวลา  ๑๖๐  ชัว่โมง 
                 ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกแกโจทยปญหาเรือ่งการเขียนและอาน   ทศนิยม
ไมเกินสามตําแหนง การเขยีนทศนิยมในรูปกระจาย การเขียนทศนยิมไมเกินสามตาํแหนงในรูปเศษ 
สวน  การเปรยีบเทยีบและเรียงลําดับ  เศษสวนและทศนิยม  คาประจําหลกั  และคาของเลขโดดใน
แตละหลักของทศนิยมสามตําแหนง บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน 
จํานวนคละและทศนยิม การบวก ลบ คูณ หารและการบวก ลบ คูณ หารระคนทศนิยมทีม่ีผลลัพธ
เปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนงวิเคราะหและแสดงวิธหีาคําตอบ โจทยปญหาและโจทยปญหาระคน
ของจํานวนนบั เศษสวน จาํนวนคละ ทศนิยม และรอยละ สรางโจทยปญหาคณติกับคุณธรรม การ
คูณ หาร และการคูณ หารระคนของทศนิยม โจทยปญหารอยละในสถานการณตางๆ รวมถงึโจทย
ปญหารอยละเกี่ยวกับการหากําไร  ขาดทนุ  การลดราคา  การหาราคาขาย  การหาราคาทนุ  และ
ดอกเบี้ย  บอกคาประมาณใกลเคียงจาํนวนเต็ม  หลักตาง ๆ  ของจาํนวนเต็มหมืน่  เต็มแสนและเต็ม
ลาน นับและนําไปใชได คาประมาณของทศนิยมไมเกนิสามตาํแหนง สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยน
หมู แจกแจงการบวก คูณ บวก ลบ คูณ หารระคน ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จํานวนนับ ตัวประกอบ 
จํานวนเฉพาะ  และตัวประกอบเฉพาะ  อธิบายเสนทางหรือบอกตําแหนงของสิง่ตาง ๆ  โดยระบทุิศ 
ทางและระยะทางจริงจากรปูภาพ แผนที ่ และแผนผัง ทิศ การบอกตําแหนงโดยใชทิศ มาตราสวน 
การอานแผนผงั  หาพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยม  โดยใชความยาวของดานและสมบัติของเสนทแยงมุม  หา
ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป วงกลม แกปญหาเกีย่วกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลีย่ม
และรูปวงกลม  คาดคะเนพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยม  โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป  พื้นที่ของรูป
ส่ีเหลี่ยม  และพื้นที่ของรูปวงกลม  ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  เขียนแผนผงัแสดง
ตําแหนงของสิง่ตาง ๆ  และแผนผังแสดงเสนทางการเดนิทาง  และการเขียนแผนผงัโดยสงัเขป  บอก
ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ  ที่เปนสวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  สมบัติของเสนทแยงมุม
ของรูปส่ีเหลี่ยมชนิดตาง ๆ คุณสมบัติของเสนตรงที่ขนานกนัโดยอาศยัมุมแยงและอาศัยผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัดเปน ๑๘๐ องศา ประดิษฐทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  และพีระมิด  จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ  สรางรปูส่ีเหลี่ยมชนดิ
ตาง ๆ  แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป  เขียนสมการจากสถานการณหรือปญหา  และแกสมการพรอมทั้ง
ตรวจคําตอบ  สมการเชงิเสนที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตวั  การแกสมการโดยใชสมบัติของการเทากัน
เกี่ยวกับการบวก  ลบ  คูณ  หรือหาร  การแกโจทยปญหาดวยสมการอานขอมูลจากกราฟเสน  และ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๕กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

แผนภูมิรูป  วงกลม  เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทยีบ  กราฟเสนเกีย่วกบัคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวัน
จากแหลงเรียนรูในทองถิน่  อธิบายเหตุการณโดยใชคําวาเกิดขึ้นอยางแนนอน  อาจจะเกิดขึ้นหรอืไม
ก็ได  ไมเกิดขึน้อยางแนนอน  คาดคะเนเกี่ยวกับการเกดิขึ้นของเหตุการณตาง ๆ 
                 ใชวิธีการทีห่ลากหลายแกปญหา  ใชความรู  และนาํประสบการณ  ความคิด  เศรษฐกิจ
พอเพยีง  ทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
ที่ไดนําไปใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ  และใชคณิตศาสตรประจําวนัอยางสรางสรรค ไดอยางเหมาะสม  
ใหเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  และสรปุผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษา  และสญัลักษณทางคณิต 
ศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนาํเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ  ในคณติศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
                 เพือ่ใหมีความคิดรวบยอด มทีักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ 
คิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําความรูไปใชในชีวิตจริงได 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  
ค  ๑.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
ค  ๑.๓  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
ค  ๑.๔  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
ค  ๒.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ค  ๒.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ค  ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ค  ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
ค  ๔.๑  ป.๖/๑  
ค  ๔.๒  ป.๖/๑ 
ค  ๕.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
ค  ๕.๒  ป.๖/๑  
ค  ๖.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕,  ป.๖/๖ 
รวม  ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๖กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวยการเรียนรู 
 
รหัสวิชา  ค  ๑๑๑๐๑  ชื่อวิชาคณิตศาสตร  ๑ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ 
หนวยการเรียนรู  ๑๔  หนวย   เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 

หนวย 
การเรียนรู 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ จํานวนนับ  ๑  ถึง  ๕  และ  ๐ 
    - การบอกจาํนวน  การอาน  การเขียน  ตัว 
หนงัสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแทน
จํานวน 
    - การเปรียบเทียบจาํนวน 
    - การเรียงลาํดับจํานวน 

ค  ๑.๑  ป.๑/๑,  
ป.๑/๒ 
 

๘ ๔ 

๒ จํานวน  ๖  ถึง  ๑๐ 
    - การบอกจาํนวน  การอาน  การเขียน  ตัว 
หนงัสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแทน
จํานวน 
    - การเปรียบเทียบจาํนวน 
    - การเรียงลาํดับจํานวน 

ค  ๑.๑  ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 

๑๐ ๕ 

๓ การบวกจํานวนสองจาํนวนที่มีผลบวกไมเกิน  ๙ 
    - การบวกทีม่ีผลบวกไมเกนิ  ๙ 
    - โจทยปญหาการบวกทีม่ีผลบวกไมเกนิ  ๙ 

ค  ๑.๑  ป.๑/๑ ๑๖ ๘ 

๔ การลบจํานวนสองจํานวนทีม่ีตัวตั้งไมเกนิ  ๙ 
    - การลบทีม่ีตัวตั้งไมเกนิ  ๙ 
    - โจทยปญหาการลบทีม่ตัีวตั้งไมเกนิ  ๙  

ค  ๑.๑  ป.๑/๑ ๒๐ ๑๐ 

๕ จํานวนนับ  ๑๑  ถึง ๒๐ 
    - การบอกจาํนวน  การอาน  และการเขยีน
ตัวหนังสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแทน 

ค  ๑.๑  ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 

๑๐ ๕ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๗กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

 

จํานวน 
    - การเขียนในรูปกระจาย 
    - การเปรียบเทียบจาํนวนและการใชเครื่อง 
หมาย  =  ≠  >   < 
    - การเรียงลาํดับจํานวน 

  

 

๖ การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้ง
ไมเกิน  ๒๐ 
    - การบวกทีม่ีผลบวกไมเกนิ  ๒๐ 
    - โจทยปญหาการบวกทีม่ีผลบวก 
ไมเกิน  ๒๐ 
    - การลบทีม่ีตัวตั้งไมเกนิ  ๒๐ 
    - โจทยปญหาการลบทีม่ตัีวตั้งไมเกนิ  ๒๐ 

ค  ๑.๑  ป.๑/๑,  
ป.๑/๒ 

๒๐ ๑๐ 

๗ การวัดความยาว 
    - การวัดความยาวโดยใชเครื่องวัดที่มหีนวย
ไมใชหนวยมาตรฐาน 
    - การวัดความสูงโดยใชเครื่องวัดที่มหีนวย
ไมใชหนวยมาตรฐาน 
    - การวัดระยะทางโดยใชเครื่องวัดที่มหีนวยไม
ใชหนวยมาตรฐาน 

ค  ๒.๑  ป.๑/๑ ๘ ๔ 

๘ การชั่ง 
    - การชั่งโดยใชเครื่องชั่งทีม่ีหนวยไมใชหนวย
มาตรฐาน 

ค  ๒.๑  ป.๑/๑ ๖ ๓ 

๙ การตวง 
    - การตวงโดยใชเครื่องตวงที่มหีนวยไมใช
หนวยมาตรฐาน 

ค  ๒.๑  ป.๑/๑ ๖ ๓ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๘กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑๐ จํานวนนับ  ๒๑  ถึง  ๑๐๐ 
    - การบอกจาํนวน  การอานและการเขียน  ตัว 
หนงัสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแทน
จํานวน 
    - การเขียนในรูปกระจายและคาของตัวเลขใน
แตละหลัก 
    - การเรียงลาํดับจํานวน 
    - การนับเพิม่ที่ละ ๑ และที่ละ ๒ การนบัลดที่
ละ  ๑ 
    - แบบรูปของจํานวนทีเ่พิม่ข้ึนที่ละ ๑ ทีล่ะ ๒ 
และลดลงที่ละ ๑ 
    - การเปรียบเทียบจาํนวนและการใช
เครื่องหมาย  =  ≠  >   < 

ค๑.๑ ป.๑/
๑,ป.๑/๒ 

๑๖ ๘ 

๑๑ การเตรียมความพรอมทางเรขาคณิต 
    - การจัดกลุมเรขาคณิต 
    - แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่
สัมพันธกนัในลักษณะของรปูราง หรือขนาด 
หรือสี 

ค  ๓.๑  ป.๑๑  
ค  ๔.๑  ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 
 

๔ ๒ 

๑๒ เวลา 
    - ชวงเวลาในแตละวนั 
    - จํานวนวนัในหนึง่สัปดาห  ชื่อวันในหนึ่ง
สัปดาห  ชื่อเดอืนใน  หนึง่ปและจํานวนวนัในแต
ละเดือน 

ค  ๒.๑  ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 

๖ ๓ 

๑๓ การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้ง
ไมเกิน  ๑๐๐ 

ค  ๑.๒  ป.๑/๑  ๒๐ ๑๐ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๖๙กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - การบวกทีม่ีผลบวกไมเกนิ  ๑๐๐ 
    - โจทยปญหาที่มีตัวตัง้ไมเกิน  ๑๐๐ 
    - การลบมีม่ีตัวตั้งไมเกนิ  ๑๐๐ 
    - โจทยปญหาการลบทีม่ตัีวตั้งไมเกนิ  ๑๐๐ 

   

๑๔ การบวก  ลบระคน 
    - การบวก ลบระคน 
    - โจทยปญหา  การบวกลบระคน 

ค  ๑.๒  ป.๑/๒ ๑๖ ๘ 

 ***คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนัจาก 
แหลงเรียนรูในทองถิน่*** 

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

๓๔ ๑๗ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๐กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ค  ๑๒๑๐๑  ชื่อวิชาคณิตศาสตร  ๒ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ 
หนวยการเรียนรู  ๑๔  หนวย   เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ จํานวนไมเกิน  ๑๐๐ 
    - การบอกจาํนวน  การอาน  และการเขยีน
ตัวหนังสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิก  และตวัเลขไทย 
    - การเปรียบเทียบจาํนวน 

ค  ๑.๑  ป.๒/๑, 
ป.๒/๒ 
 

๑๐ ๕ 

๒ การบวกลบจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตัง้ไมเกิน 
๑๐๐ 
    - การบวกลบจํานวนซึ่งมผีลลัพธและตวัตั้งไม
เกิน ๑๐๐ 
    - โจทยปญหาการบวกลบจํานวนซึ่งมผีลลัพธ
และตัวตั้งไมเกิน ๑๐๐ 

ค ๑.๒  ป.๒/๑,  
ป.๒/๒ 

๑๐ ๕ 

๓ การวัดความยาว 
    - การวัดความยาว  โดยใชเครื่องวัดที่มหีนวย
มาตรฐาน 
    - การวัดความสูงโดยใชเครื่องวัดที่มหีนวย
มาตรฐาน 
    - การวัดระยะทางโดยใชเครื่องวัดที่มหีนวย
มาตรฐาน 

ค  ๒.๑ ป.๒/๑ 
ค  ๒.๒ ป.๒/๑ 

๑๐ ๕ 

๔ จํานวนไมเกิน  ๑,๐๐๐ 
    - การบอกจาํนวนการอาน  และการเขียนตัว 
หนงัสือ ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแทน
จํานวน 
    - การเขียนในรูปกระจาย 

ค๑.๑ ป.๒/
๑,ป.๒/๒ 

๑๒ ๖ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๑กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - การเปรียบเทียบจาํนวนและการใช
เครื่องหมาย  =  ≠  >   < 
    - การเรียงลาํดับจํานวน 

   

๕ การบวกลบจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตัง้ไมเกิน  
๑,๐๐๐ 
    - การบวก  การลบจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัว
ต้ังไมเกิน  ๑,๐๐๐ 
    - โจทย  ปญหาการบวก  การลบ  จาํนวนซึง่มี
ผลลัพธและตวัตั้งไมเกนิ  ๑,๐๐๐ 

ค  ๑.๒ ป.๒/๑,  
ป.๒/๒ 

๑๒ ๖ 

๖ การชั่ง 
    - การชั่งโดยใชเครื่องชั่งทีม่ีหนวยมาตรฐาน
และบอกน้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด 
    - การเปรียบเทียบน้ําหนกั 

ค  ๒.๑ ป.๒/๒ 
ค  ๒.๒ ป.๒/๑ 

๑๐ ๕ 

๗ การนับเพิ่มและการคูณ 
    - การนับเพิม่ที่ละ ๕,๑๐ และ ๑๐๐ 
    - การคูณจํานวนที่มหีนึง่หลักกับหนึ่งหลัก 

ค  ๔.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒ 

๑๒ ๖ 

๘ เวลา 
    - การบอกเวลาบนหนาปดนาฬกิาชวง ๕นาท ี
    - การบอกวนั เดือน ป จากปฏิทิน 
    - การบอกชือ่เดือน และลาํดับที่ของเดือน 

ค  ๒.๑ ป.๒/๕, 
ป.๒/๖ 
 

๑๔ ๗ 

๙ การนับลดและการหาร 
    - การนับลดทีละ ๒,๑๐ และ ๑๐๐ 
    - การหารจาํนวนที่มหีนึง่หลักกับหนึ่งหลัก 

ค  ๔.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒ 

๑๔ ๗ 

๑๐ เงิน 
    - การจําแนกและบอกคาของเงนิเหรียญและ 

ค  ๒.๑ ป.๒/๔ 
 

๘ ๔ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๒กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

 ธนบัตร 
    - การเปรียบเทียบคาของเงิน 
    - การแลกเงิน 

   

๑๑ การคูณและการหารจาํนวนที่มีตัวตัง้มีสองหลกั 
   - การคูณและการหารจํานวนที่ตัวตั้งมีสอง
หลัก 
   - โจทยปญหาการคูณและการหาร 

ค  ๑.๒  ป.๒/๒ ๑๔ ๗ 

๑๒ การตวง 
   - การตวงและการบอกปรมิาตร 
   - การหาความจุและบอกความจุของภาชนะ
โดยการตวงเปนลิตร 
   - การเปรียบเทียบความจ ุ

ค  ๒.๑ ป.๒/๓ 
ค  ๒.๒ ป.๒/๑ 

๑๒ ๖ 

๑๓ รูปเรขาคณิต 
    - การเขียนรูปเรขาคณิต 
    - การจําแนกรูป  เรขาคณติ  สองมิติ  สามมิติ 
    - การเขียนชื่อของจุด สวนของเสนตรง รังสี 
เสนตรง มุม และการเขียนสญัลักษณแทน 

ค  ๓.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓, 
ค  ๓.๒ ป.๒/๑ 

๑๔ ๗ 

๑๔ โจทยปญหาระคน 
    - การเขียนโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณ การหาร ระคน 

ค  ๑.๒  ป.๒/๒ ๑๔ ๗ 

 ***คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนัจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น*** 

ค  ๖.๑  ป.๒/๑, 
ป.๒/๒  ป.๒/๓, 
ป.๒/๔  ป.๒๕,  
ป.๒/๖ 

๓๔ ๑๗ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๓กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ค  ๑๓๑๐๑  ชื่อวิชาคณิตศาสตร  ๓ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ 
หนวยการเรียนรู  ๑๓  หนวย   เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ จํานวนไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐ 
    - การบวกจาํนวน  และการเขียนตัวหนงัสือ 
ตัวเลขฮินดู   อารบิก และตวัเลขไทย 
    - การเปรียบเทียบจาํนวน และการใชเครื่อง 
หมาย = , ≠ , > , < 
    - การเรียงลาํดับจํานวน 

ค  ๑.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 
 

๑๒ ๖ 

๒ การบวกลบจํานวนทีม่ีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 
๑,๐๐๐ 
    - การบวกลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไม
เกิน ๑,๐๐๐ 
    - โจทยปญหาการบวกลบที่มีผลลัพธและตัว
ต้ังไมเกิน ๑,๐๐๐ 

ค  ๑.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 

๑๒ ๖ 

๓ แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมแิทง 
    - การอาน  การเขียน 
    - การอภิปรายประเดน็ตางๆ 

ค  ๕.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 

๑๒ ๖ 

๔ การวัดความยาว 
    - การวัดความยาวโดยใชเครื่องวัดที่มหีนวย
มาตรฐาน 
    - การเปรียบเทียบความยาว 
    - การคาดคะเนความยาว 

ค  ๒.๑ ป.๓/๑ ๑๒ ๖ 

๕ ทบทวนการคณูและการหาร 
    - ความหมายของการคูณ  การหาร 

ค  ๑.๒ ป.๓/๑ ๑๒ ๖ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๔กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - การคูณจํานวนหนึง่หลกั  สองหลกั 
    - การหารยาว 
    - ความสัมพันธของการคูณและการหาร 

   

๖ เวลา 
    - การบอกเวลาจากหนาปดนาฬิกาโดยการ
อานและเขียนเปนนาที ชัว่โมง 
    - อาน วนั เดือน ป จากปฏิทิน 
    - บอกความสัมพนัธระหวางหนวยเวลา 

ค  ๒.๑ ป.๓/๔,  
ป.๓/๕ 

๑๒ ๖ 

๗ การบวกลบจํานวนทีม่ีตัวตั้งไมเกิน ๑๐,๐๐๐ 
    - การบวกจาํนวนสองจํานวนและสามจํานวน
ซึ่งมีผลบวกไมเกิน ๑๐,๐๐๐ 
    - การลบจํานวนสองจาํนวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ 
    - โจทยปญหาการบวกและการลบ 
    - โจทยปญหาระคน 

ค  ๑.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 

๑๘ ๙ 

๘ การชั่ง  การตวง 
    - การคาดคะเน น้าํหนัก ปริมาตรความจไุด
สัมพันธกับเครื่องวัดที่มหีนวยมาตรฐาน 
    - การแกโจทยปญหาและสถานการณเกี่ยวกับ
การชั่ง การตวง 

ค  ๒.๑  ป.๓/๒ 
ค  ๒.๒ ป.๓/๑ 

๑๒ ๖ 

๙ การคูณ 
    - การคูณจํานวนที่ม๑ี หลัก กับจาํนวนที่ไม
เกิน ๔ หลัก 
    - การคูณจํานวนที่ม ี๒ หลัก กับจาํนวนที่มี ๒ 
หลัก  

ค  ๑.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 

๑๖ ๘ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๕กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - โจทยปญหา    
๑๐ การหาร 

    - การหารทีตั่วตั้งไมเกนิ ๔ หลัก และตวัหาร
ไมเกิน ๑ หลัก 
    - โจทยปญหา 

ค  ๑.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 

๑๖ ๘ 

๑๑ เงินและการบนัทกึรายรับรายจาย 
    - การจําแนกและบอกคาของเงนิเหรียญและ
ธนบัตรคาตางๆกัน 
    - โจทยปญหา 

ค  ๒.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 

๑๒ ๖ 

๑๒ รูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร 
    - การบอกชนิดของรูปเรขาคณิต 
    - การเขียนรูปเรขาคณิต โดยใชแบบรูป
เรขาคณิต 
    - รูปที่มีแกนสมมาตร 

ค  ๓.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 
ค  ๓.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ 

๑๔ ๗ 

๑๓ จุด  สวนของเสนตรง  เสนตรง  รังส ี มุม 
    - จุด  รังสี  สวนของเสนตรง  จุดตัดมุม 

ค ๓.๑  ป.๓/๓ 
 

๑๐ ๕ 

 ***คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนัจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น*** 

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

๓๐ ๑๕ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๖กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ค  ๑๔๑๐๑  ชื่อวิชาคณิตศาสตร  ๔ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ 
หนวยการเรียนรู  ๑๓  หนวย   เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ จํานวนนับที่มากกวา  ๑๐๐,๐๐๐ 
    - การบอกจาํนวน  การอาน  และการเขยีน
ตัวหนังสือตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแทน
จํานวน 
    - การเขียนในรูปกระจาย  และคาของตวัเลข
ในแตละหลัก 
    - การเปรียบเทียบจาํนวนและการในเครื่อง 
หมายแสดงการเปรียบเทยีบ 
    - การเรียงลาํดับจํานวน 

ค  ๑.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

๖ ๔ 

๒ การบวกและการลบ 
    - การบวกจาํนวนที่มหีลายหลัก 
    - การลบจํานวนทีม่ีหลายหลัก 
    - โจทยปญหาการบวก 
    - โจทยปญหาการลบ 

ค  ๑.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

๑๕ ๙ 

๓ เรขาคณิต 
    - สวนของระนาบ   
    - จุด  สวนของเสนตรง  เสนตรง  และรังส ี
    - มุม  จุดยอดมุม  แขนของมุม  การเรียกชื่อ
มุม 
    - มุมฉาก  มุมแหลม  มุมปาน 
    - รูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  รูป
ส่ีเหลี่ยมผนืผา  เสนทแยงมมุเสนขนาน   

ค  ๓.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓, 
ป.๔/๔, ป.๔/๕ 

๑๕ ๙ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๗กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๔ การคูณ 
    - การคูณจํานวนที่มหีนึง่หลักกับจํานวนที่มี
หลายหลัก 
    - การคูณจํานวนที่มากกวาสองหลักกบั
จํานวนกวาสองหลกั 
    - โจทยปญหาการคูณ 

ค  ๑.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

๑๕ ๙ 

๕ การหาร 
    - การหารทีตั่วหารไมเกินสามหลกั 
    - โจทยปญหาการหาร 
 

ค  ๑.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

๑๕ ๙ 

๖ สถิติและความนาจะเปนเบือ้งตน 
    - การอานแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง 
    - การเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง 
    - การอานตาราง 
    - ความนาจะเปน 

ค  ๕.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

๑๕ ๙ 

๗ การวัด 
    - การวัดความยาว 
    - การชั่ง 
    - การตวง 

ค  ๒.๑ ป.๔/๑ ๑๕ ๙ 

๘ พื้นที ่
    - การหาพืน้ที่จากการนบัตาราง 
    - การหาพืน้ที่โดยประมาณจากการนับตาม
ตาราง 
    - การหาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 

ค  ๒.๑ ป.๔/๒ ๘ ๕ 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๘กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๙ เงิน 
    - การเขียนจํานวนเงนิโดยใชจุดและการอาน 
    - การเปรียบเทียบจาํนวนเงนิและการแลกเงิน 
    - โจทยปญหาและสถานการณเกี่ยวกบัเงิน 
    - บันทกึรายรับ-รายจาย 

ค  ๒.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

๑๐ ๖ 

๑๐ เศษสวน 
- ความหมาย  การอานและการเขียนเศษสวน 
- การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน 
- การบวกเศษสวนที่มีตัวสวนเทากนั 
การลบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากนั 
 

ค  ๑.๒ ป.๔/๓ ๘ ๕ 

๑๑ เวลา 
- การบอกเวลา  การเขียนบอกเวลาโดยใชจุด
และการอาน 
- การบอกชวงเวลา 
- การอาน  และการบนัทกึเหตุการณหรือ
กิจกรรมที่ระบเุวลา 
- ความสมัพนัธระหวางหนวยเวลา 
- โจทยปญหาและสถานการณเกี่ยวกับเวลา 
 

ค  ๒.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๓ 

๑๒ ๘ 

๑๒ ทศนิยม 
    - ความหมาย  การอานและการเขียนทศนิยม
หนึง่ตําแหนง 
    - การเปรียบเทียบทศนยิมและการใชเครื่อง 
หมายแสดงการเปรียบเทยีบ 

ค  ๑.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

๖ ๔ 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๗๙กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
    - การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
    - โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคณู  
และการหารระคน 

ค  ๑.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

๑๐ ๖ 

 ***คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนัจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น*** 

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

๑๐ ๘ 

รวม ๑๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๐กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ค  ๑๕๑๐๑  ชื่อวิชาคณิตศาสตร  ๕ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ 
หนวยการเรียนรู  ๑๔  หนวย   เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ จํานวนนับ 
    - การอานและการเขียนตวัหนังสือ  ตัวเลข
ฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแทนจํานวน 
    - การเขียนในรูปกระจายและคาของตัวเลขใน
แตละหลัก 
    - การเปรียบเทียบจาํนวนและการใชเครื่อง 
หมายแสดงเปรียบเทียบ 
    - การเรียงลาํดับจํานวน 
    - แบบรูปของจํานวนนับที่เพิม่ข้ึนและลดลงที่
ละเทาๆกัน 

ค  ๑.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 
ค  ๑.๓ ป.๕/๑ 
ค  ๔.๑ ป.๕/๑ 
 

๘ ๕ 

๒ การบวก ลบ คูณ หารจาํนวนนับ 
    - การบวกและการลบ 
    - การบวก ลบจํานวนที่มหีลายหลัก 
    - การคูณ หารจํานวนที่มหีลายหลัก 
    - โจทยปญหาการบวก ลบ 
    - โจทยปญหาการคูณ 

ค  ๑.๒ ป.๕/๒, 
ป.๕/๓ 

๑๖ ๑๐ 

๓ มุม   
    - จุดยอดมุม  แขนของมมุ   
    - การเรียกชื่อมุม 
    - ชนิดของมุม 
    - การสรางมุมโดยใชไมโพรแทรกเตอร 

ค  ๒.๑ ป.๕/๔ 
ค  ๓.๑ ป.๕/๑ 

๘ ๕ 

 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๑กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๔ เสนขนาน 
    - เสนขนาน 
    - สัญลักษณแทนเสนขนาน 
    - การสรางเสนขนานโดยใชไมฉาก 

ค  ๓/๒ ป.๕/๓ ๕ ๓ 

๕ สถิติและความนาจะเปนเบือ้งตน 
    - การเก็บรวบรวมขอมูล 
    - การอาน การเขียน แผนภูมิแทง 
    - แผนภูมิแทงเปรียบเทยีบ 
    - ความนาจะเปน 

ค  ๕.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 
ค  ๕.๒ ป.๕/๑  

๕ ๓ 

๖ เศษสวน 
    - ความหมาย  การอานและการเขียนเศษสวน 
    - การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากนั 
    - เศษสวนอยางต่าํ 
    - เศษสวนแท  เศษสวนเกนิ  เศษสวนคละ 

ค  ๑.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 

๑๖ ๑๐ 

๗ การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน 
    - การบวก ลบเศษสวนทีม่ีตัวสวนเทากนั 
    - การบวก ลบเศษสวนทีม่ีตัวไมสวนเทากัน 
    - การคูณ หารเศษสวน 
    - โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษสวน 

ค  ๑.๒ ป.๕/๑ 
ค  ๑.๒ ป.๕/๓ 

๑๗ ๑๑ 

๘ ทศนิยม 
    - ความหมาย  การอานและการเขียนทศนิยม
หนึง่ตําแหนง 
    - การเปรียบเทียบทศนยิมและการใชเครื่อง 
หมายแสดงการเปรียบเทยีบ 
    - ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม 

ค  ๑.๑ ป.๕/๑ 
ค  ๑.๒ ป.๕/๒ 
ค  ๑.๓ ป.๕/๑ 

๖ ๔ 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๒กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๙ การบวก ลบ คูณ หาร ทศนยิม 
    - การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม  ทศนยิมหนึ่ง
ตําแหนง 
    - โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม
ทศนิยมหนึ่งตาํแหนง 
    - แบบรูปของทศนิยม 

ค๑.๒ ป.๕/๒ 
ป.๕/๓ 
ค๔.๑ ป.๕/๑ 
ค๖.๑ ป.๕/๑,ป
๕/๒ 
, ป๕/๓ 

๑๖ ๑๐ 

๑๐ บทประยุกต 
    - โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคณู  
และการหารระคน 
    - รอยละกับเศษสวน ทศนยิม 
    - โจทยปญหารอยละ 
    - โจทยปญหา การซื้อขาย กาํไร ขาดทนุ 

ค  ๑.๑ ป.๕/๓ 
ค  ๑.๒ ป.๕/๓ 
ค  ๖.๑ ป.๕/๑, 
ป๕/๒, ป๕/๓ 
 

๑๖ ๑๐ 

๑๑ รูปส่ีเหลี่ยม 
    - ชนิดของรูปส่ีเหลี่ยม 
    - แกนสมมาตรของรูปส่ีเหลี่ยม 
    - การสรางรูปส่ีเหลี่ยม 
    - การหาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 
    - โจทยปญหาการหาพืน้ที ่

ค  ๒.๑ ป.๕/๒, 
ป๕/๓ 
ค  ๒.๒ ป.๕/๑, 
ป๕/๒ 
ค  ๓.๒ ป.๕/๒ 
 

๘ ๕ 

๑๒ รูปสามเหลีย่ม 
    - สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม 
    - ชนิดของรูปสามเหลี่ยม 
    - การสรางรูปสามเหลีย่ม 
    - การหาพืน้ที่ของรูปสามเหลี่ยม 

ค  ๒.๑ ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ค  ๒.๒ ป.๕/๑ 
ค  ๓.๒ ป.๕/๒ 

๑๖ ๑๐ 

 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๓กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑๓ รูปวงกลม 
     - สวนประกอบของวงกลม 
     - การสรางรูปวงกลม 
     - การประดิษฐลวดลายโดยใชรูปวงกลม 

ค  ๓.๒ ป.๕/๒ 
ค  ๒.๑ ป.๕/๓, 
ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
 

๕ ๓ 

๑๔ รูปเรขาคณิตสามมิติ และปรมิาตรของทรง
ส่ีเหลี่ยมมุมฉาก   
     - ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
     - ปริมาตรของทรงสี่เหลีย่มมุมฉาก   
     - โจทยปญหาปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่มมุม
ฉาก   

ค  ๒.๑ ป.๕/๓ 
ค  ๒.๑ ป.๕/๕ 
ค  ๓.๑ ป.๕/๑ 
 

๘ ๕ 

 ***คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนัจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น*** 

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

๑๐ ๖ 

รวม ๑๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๔กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รหัสวิชา  ค  ๑๖๑๐๑  ชื่อวิชาคณิตศาสตร  ๖ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ 
หนวยการเรียนรู  ๑๔  หนวย   เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ จํานวนนับ การบวก ลบ คูณ หาร 
    - การเขียนในรูปกระจายและคาของตัวเลขใน
แตละหลัก 
    - การเรียงลาํดับจํานวน 
    - การประมาณคาใกลเคียงเปนจาํนวนเต็มสิบ 
จํานวนเตม็รอย จํานวนเต็มพัน 
    - การบวกและการลบ  (สมบัติการสลับที่ การ
เปลี่ยนกลุม) 
    - โจทยปญหาการบวก ลบ 
    - การคูณ  หาร  (สมบัติการแจกแจง) 
    - โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

ค  ๑.๒ ป.๖/๒ 
ค  ๑.๓ ป.๖/๑ 
ค  ๑.๔ ป.๖/๑ 
  
 

๑๐ ๖ 

๒ สมการ และการแกสมการ 
    - สมการ สมการทีเ่ปนจริง สมการที่ไมมีตัว
ทราบคา 
    - คําตอบของสมการ 
    - การแกสมการที่มีตัวไมทราบคา ๑ ตัว 
    - โจทยปญหาสมการ 
    - การแกปญหาโดยใชแบบรูป 

ค  ๔.๒ ป.๖/๑ 
 

๑๐ ๖ 

๓ ตัวประกอบของจํานวนนับ  
    - ตัวประกอบ การหาตัวประกอบ 
    - จํานวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ 
    - การแยกตวัประกอบ 

ค  ๑.๔ ป.๖/๒ ๑๑ ๗ 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๕กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

เวลา/  
ชั่วโมง 

 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - ห.ร.ม. และค.ร.น. ของจาํนวนนับ 
    - โจทยปญหา ห.ร.ม. และ  ค.ร.น. ของ
จํานวนนับ 

   

๔ เสนขนาน 
    - เสนขนานและมุมแยง 
    - เสนขนานและมุมภายในบนขางเดียวกัน
ของเสนตัด 
    - การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุมแยง
และมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกนัของเสนตัด 

ค  ๓.๑ ป.๖/๓ ๕ ๓ 

๕ ทิศและแผนผงั 
    - ทิศ 
    - มาตราสวน 
    - การอานแผนผัง แผนที ่
    - การเขียนแผนผัง 

ค  ๒.๒ ป.๖/๓ 
ค  ๑.๔ ป.๖/๑ 

๗ ๔ 

๖ เศษสวน 
    - ทบทวนเศษสวน 
    - การเปรียบเทียบเศษสวน 
    - การเรียงลาํดับเศษสวน 
    - ทบทวนเศษสวนอยางต่าํ 
    - ทบทวนเศษสวนแท เศษสวนเกิน เศษสวน
จํานวนคละ 
    - การบวก ลบเศษสวน 

- โจทยปญหาการบวก ลบ 
    - โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษสวน 

ค  ๑.๒ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒ 

๒๐ ๑๓ 

 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๖กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

๗ ทศนิยม 
    - การอานและการเขียนทศนิยมไมเกนิสาม
ตําแหนง 
    - หลักเลขและคาประจําหลักของทศนิยม 
    - การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย 
    - การเปรียบเทียบทศนยิมและการเรียงลําดับ
ทศนิยมไมเกนิสามตําแหนง 
    - ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม 
    - การประมาณคาใกลเคียงทศนิยม ๑ 
ตําแหนง ๒ ตําแหนง ๓ ตําแหนง 
 

ค  ๑.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒ 
ค  ๑.๓ ป.๖/๒ 
ค  ๒.๒ ป.๖/๒ 

๘ ๕ 

๘ การบวก ลบ คูณ หาร ทศนยิม 
    - การบวก ลบทศนิยมกับเศษสวน 
    - การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไม
เกินสามตําแหนง 
    - การบวก ลบ คูณทศนยิมระคนทีม่ีผลลัพธ
เปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนง 
    -โจทยปญหาการบวก ลบ คูณทศนยิมระคนที่
มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกนิสามตําแหนง 

ค  ๑.๒ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒ 

๑๐ ๖ 

๙ การหาร ทศนยิม 
    - การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเปนจํานวนนับ 
    - การหารทศนิยมที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไม
เกินสามตําแหนง 
    -โจทยปญหาการหารทศนิยมระคนทีม่ี
ผลลัพธเปนทศนิยมไมเกนิสามตําแหนง 

ค๑.๒ ป.๖/
๑,ป.๖/๒ 
 

๑๐ ๖ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๗กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     -โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยม
ระคนที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกินสามตาํแหนง 

   

๑๐ รูปส่ีเหลี่ยม 
    - มุมภายในของรูปส่ีเหลีย่ม 
    - สมบัติของเสนทแยงมุมของรูปส่ีเหลี่ยม 
    - ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม 
    - การสรางรูปส่ีเหลี่ยม 
    - การหาพืน้ที่ของรูปส่ีเหลี่ยมชนิดตางๆ 
    - โจทยปญหาการหาพืน้ที ่ (โดยอาศัยการหา
พื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยม สามเหลี่ยม) 

ค  ๒.๑  ป.๖/๒ 
ค  ๒.๒ ป.๖/๑ 
ค  ๓.๑  ป.๖/๒ 
ค  ๓.๒ ป.๖/๒ 

๑๐ ๖ 

๑๑ รูปวงกลม 
    - ความยาวรอบรูปวงกลม 
    - พื้นที่รูปวงกลม 
    - โจทยปญหา 

ค  ๒.๒ ป.๖/๑ 
 

๗ ๔ 

๑๒ บทประยุกต 
    - ความรูพืน้ฐานทีจ่ําเปนสําหรับการเรียนเรื่อง
โจทยปญหา 
    - โจทยปญหาการคูณแลการหาร  (บัญญัติ 
ไตรยางศ ) 
    - ความรูพืน้ฐานทีจ่ําเปนสําหรับ  
    - การแกโจทยปญหารอยละ  (การหาคารอย
ละ) 
    - โจทยปญหาเกี่ยวกับการซื้อขาย  
    - โจทยปญหาเกี่ยวกับการซื้อขาย  การหา
ราคาขายจากขาดทุน 

ค  ๑.๒ ป.๖/๒ ๓๒ ๒๑ 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๘กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

หนวย 
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา/  
ชั่วโมง 

น้ําหนกั
คะแนน 
(๑๐๐) 

     - โจทยปญหารอยกบัการลดราคา หาราคา
ขาย 
    - โจทยปญหา การซื้อขาย และการหารอยละ 
    - โจทยปญหาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยในเวลา
ป 

   

๑๓ ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด และปริมาตร 
    - สวนประกอบ และปริมาตร 
    - โจทยปญหา 
    - การประดิษฐรูปทรงจากรูปคลี่ 

 
ค  ๒.๒ ป.๖/๒ 
ค  ๓.๑ ป.๖/๑ 
ค  ๓.๒ ป.๖/๑ 

๖ ๔ 

๑๔ สถิติและความนาจะเปน 
    - การเก็บรวบรวมขอมูล 
    - การอาน การเขียนกราฟ แผนภูม ิ

ค  ๕.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒ 

๙ ๖ 

 ***คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนัจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น*** 

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

๕ ๓ 

รวม ๑๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๘๙กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 
 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  ตองอยูบนหลกัการพื้นฐานสองประการ  คือ 
การประเมนิเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรยีน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน        
ใหประสบผลสําเร็จ  ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ัด  เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู  สะทอนสมรรถนะสําคัญ  และคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียนซึง่เปนเปาหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทกุระดับ ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศกึษา และระดบัชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยใชผลการประเมนิเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพฒันาการ  ความกาวหนา และความ 
สําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพฒันา
และเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ๔ ระดบัไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี ้
                 ๑. การประเมนิระดับชั้นเรียนเปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู   
ผูสอนดําเนินการเปนปกติ  และสม่ําเสมอ  ในการจัดการเรียนการสอน  ใชเทคนคิการประเมนิอยาง
หลากหลาย  เชน  การซักถาม  การสังเกต  การตรวจการบาน  การประเมินโครงงาน  การประเมนิชิน้  
งาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมนิเองหรือเปดโอกาส
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพือ่นประเมนิเพือ่น ผูปกครองรวมประเมนิ ในกรณีที่ไมผานตัวชีว้ัดใหมกีาร
สอนซอมเสริม  การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา  ผูเรียนมีพฒันาการความกาวหนาใน 
การเรียนรู  อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม  และมากนอยเพียงใด  มีส่ิงที่
จะตองไดรับการพัฒนา  ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด  นอกจากนีย้งัเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย  ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
                 ๒.  การประเมนิระดับสถานศกึษา  เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนนิการ  เพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค การประเมนิการอาน คิดวเิคราะหและเขยีน คุณลักษณะ
อันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจดัการศึกษาของ
สถานศกึษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวม 
ทั้งสามารถนาํผลการเรียนของผูเรียนในสถานศกึษาเปรียบเทยีบกับเกณฑระดับชาต ิ ผลการประเมิน
ระดับสถานศกึษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ  เพื่อการปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร  โครงการ  หรือ



 

 

โรงเรียนบานเตาบา                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๙๐กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

วิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา  และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศกึษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครอง
และชุมชน   
                 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เปนการประเมนิคุณภาพผูเรียนระดับเขตพืน้ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถ
ดําเนนิการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทํา และดําเนนิการ
โดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการจดัสอบ นอกจากนี ้
ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมนิระดับสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
                 ๔.  การประเมนิระดับชาติ  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ  ตามมาตรฐาน
การเรียนรู  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทกุคนที่เรียน
ในชั้นประถมศึกษาปที ่ ๓ ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ ชัน้มัธยมศึกษาปที ่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๖  
เขารับการประเมิน  ผลจากการประเมนิใชเปนขอมูลในการเทยีบเคียงคุณภาพการศึกษาระดับตาง ๆ 
เพื่อใชในการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 
                 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน  เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา  ที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ  ปรับปรุง  แกไข  สงเสริม  สนับสนุน  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศกัยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคล  ที่จาํแนกตามสภาพปญหาและความตองการ  ไดแก  กลุมผูเรียนทัว่ไป 
กลุมผูเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ  กลุมผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ํา  กลุมผูเรียนทีม่ีปญหา
ดานวนิัย และพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มปีญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุมพกิารทางรางกาย  และสติปญญา  เปนตน  ขอมูลจากการประเมินจงึเปนหัวใจของสถานศกึษา
ในการดําเนนิการชวยเหลือผูเรียนไดทนัทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความ 
สําเร็จในการเรียน 
                 สถานศกึษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศกึษา  ตองจัดทําระเบยีบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติทีเ่ปน
ขอกําหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทกุฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน  
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เกณฑการวดัและประเมนิผลการเรยีน 
 
                 ๑.  การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
                       ๑.๑  การตัดสินผลการเรียน  ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู  การ
อาน  คิดวเิคราะห  และเขียน  คุณลักษณะอันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้  ผูสอนตอง
คํานึงถึงการพฒันาผูเรียนแตละคนเปนหลักและตองเกบ็ขอมูลของผูเรียนทกุดานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในแตละภาคเรียน  รวมทัง้สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเตม็ตามศักยภาพ    
                             ๑)  ผูเรียนตองมีเวลาเรยีนไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด 
                             ๒)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทกุตวัชี้วัด  และผานตามเกณฑทีส่ถานศกึษา
กําหนด 
                             ๓)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทกุรายวชิา 
                             ๔)  ผูเรียนตองไดรับการประเมิน  มผีลการประเมนิผานตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนดในการอาน  คิดวิเคราะห  และเขยีน  คุณลกัษณะอันพงึประสงค  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
                             การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพฒันา
ผูเรียน  การพจิารณาเลื่อนชัน้ในระดับประถมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเล็กนอยและสถานศึกษา
พิจารณาเหน็วาสามารถพฒันา  และสอนซอมเสริมได  ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผัน
ใหเลื่อนชัน้ได  แตหากผูเรียนไมผานรายวชิาจํานวนมาก  และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน
ในระดับชั้นทีสู่งขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชัน้ได  ทั้งนี้ใหคํานงึถงึวุฒิ
ภาวะ  และความรู  ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 
                       ๑.๒  การใหระดับผลการเรียน  การตัดสินใหระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษา
สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏบัิติของผูเรียน  เปนตัวเลข  ตัวอักษร  รอยละ 
และที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน  การประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  และคุณลักษณะ
อันพงึประสงค  ใหระดับผลการประเมนิเปนดีเยี่ยม  ดี  และผาน  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จะตองพิจารณาทัง้เวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน ใหผลการเขา
รวมกิจกรรมเปนผาน  และไมผาน 
                       ๑.๓  การรายงานผลการเรียน  การรายงานผลการเรยีนเปนการสื่อสาร  ใหผูปกครอง
และผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรยีนรูของผูเรียน  ซึง่สถานศกึษาตองสรุปผลการประเมนิ  และ
จัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง การรายงาน
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ผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏบัิติของผูเรียน  ที่สะทอนมาตรฐานการเรยีนรู
กลุมสาระการเรียนรู 
                 ๒.  เกณฑการจบการศึกษา 
                       หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกณฑกลางสาํหรับการจบการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  ดังนี ้
                       ๒.๑  ผูเรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐาน  จาํนวน  ๘๘๐  ชัว่โมงตอป  และรายวิชา/กิจกรรม
เพิ่มเติม  จาํนวน  ๔๐  ชั่วโมงตอป  และมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ฐานผานทุกรายวิชา  
                       ๒.๒  ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวชิาพืน้ฐาน  และผานเกณฑการประเมนิตามที่
สถานศกึษากาํหนด 
                       ๒.๓  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการ 
ประเมินตามทีส่ถานศกึษากาํหนด 
                       ๒.๔ ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
                       ๒.๕  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด 
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บรรณานกุรม 
 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 
             ภาษาไทย  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช  2551.   สํานักงาน 
             คณะกรรมการการศึกษา ข้ันพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ,  2551. 
 สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา.    หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช   
             2551.   สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ,  2551. 
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อภธิานศพัท 
 
การดําเนินการ  (operation) 
                 การดําเนนิการในทีน่ี้จะหมายถึง  การดําเนนิการของจํานวน  และการดําเนนิการของเซต  
ซึ่งการดําเนนิการของจํานวนในที่นี้ไดแก  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การยกกาํลัง และการ
ถอดรากของจาํนวนที่กาํหนด   การดําเนนิการของเซตในทีน่ี้ไดแก  ยูเนียน  อินเตอรเซกชัน  และคอม
พลีเมนตของเซต 
 
การตระหนักถงึความสมเหตุสมผลของคําตอบ  (awareness  of  reasonableness  of  answer) 
                 การตระหนกัถงึความสมเหตุสมผลของคําตอบ เปนการสาํนึก เฉลยีวใจ หรือการฉุกคดิวา
คําตอบที่ไดมานัน้นาจะถูกตองหรือไม  เปนคําตอบทีเ่ปนไปไดหรือเปนไปไมไดหรือเปนคําตอบที่ควร
ตอบหรือไม ผูที่มีความรูสึกเชิงจํานวนดีจะเปนผูที่ตระหนักถงึความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจาก
การคํานวณหรือการแกปญหาไดดี การประมาณคาเปนวิธหีนึ่ง ที่อาจชวยใหพิจารณาไดวาคําตอบที่
ไดสมเหตุสมผลหรือไม  
 
การประมาณ  (approximation)  
                 การประมาณเปนการหาคา  ซึง่ไมใชคาที่แทจริง  แตเปนการหาคาที่มีความละเอียดเพยีง
พอที่จะนาํไปใช  เชน  ประมาณ  ๒๕.๒๐  เปน  ๒๕  หรือประมาณ  ๑๗๘  เปน  ๑๘๐ หรือประมาณ  
๑๘.๔๕  เปน  ๒๐  เพื่อสะดวกในการคํานวณ  คาที่ไดจากการประมาณ  เรียกวา  คาประมาณ 
 
การประมาณคา  (estimation) 
                 การประมาณคาเปนการคํานวณหาผลลพัธโดยประมาณ ดวยการประมาณแตละจํานวน
ที่เกีย่วของกอนแลวจงึนาํมาคํานวณหาผลลัพธ  การประมาณแตละจํานวนที่จะนาํมาคํานวณอาจใช
หลักการปดเศษหรือไมใชก็ได  ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในแตละสถานการณ   
 
การแปลงทางเรขาคณิต  (geometric transformation) 
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                 การแปลงทางเรขาคณิตในที่นีเ้นนเฉพาะการเปลี่ยนตําแหนงของรูปเรขาคณิต ที่ลักษณะ
และขนาดของรูปยังคงเดิม  ซึ่งเปนผลจากการเลื่อนขนาน  (translation)  การสะทอน  (reflection)  
หรือการหมุน  (rotation)  โดยไมกลาวถงึสมการหรือสูตรที่แสดงความสัมพันธในการแปลงนั้น 
 
การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณเกี่ยวกบัสมบัติทางเรขาคณิต 
                 การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณเปนกระบวนการเรียนรู ที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองค
ความรูข้ึนมาดวยตนเองในที่นี้ใชสมบัติทางเรขาคณิตเปนสื่อในการเรียนรู ผูสอนควรกําหนดกจิกรรม
ทางเรขาคณิตที่ผูเรียนสามารถใชความรูพืน้ฐานเดิมที่เคยเรียนมาเปนฐานในการตอยอดความรู ดวย 
การสํารวจ  สังเกต  หาแบบรูป และสรางขอความคาดการณที่อาจเปนไปได อยางไรก็ตามผูสอนตอง
ใหผูเรียนตรวจสอบวาขอความคาดการณนั้นถกูตองหรือไม  โดยอาจคนควาหาความรูเพิ่มเติมวาขอ 
ความคาดการณนั้น สอดคลองกับสมบัติทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม ในการ
ประเมินผลสามารถพจิารณาไดจากการทาํกิจกรรมของผูเรียน  
 
ความรูสึกเชงิจํานวน  (number sense) 
                 ความรูสึกเชิงจาํนวนเปนสามญัสํานึกและความเขาใจเกี่ยวกับจาํนวน  ที่อาจพิจารณาใน
ดานตาง ๆ  เชน 
                 เขาใจความหมายของจํานวนที่ใชบอกปริมาณ  (เชน  ดินสอ ๕ แทง)  และใชบอกอันดับ
ที่  (เชน  วิ่งเขาเสนชยัเปนที ่๕) 
                 เขาใจความสมัพันธทีห่ลากหลายของจาํนวนใด ๆ กับจํานวนอื่น ๆ เชน  ๘  มากกวา  ๗  
อยู  ๑   แตนอยกวา ๑๐  อยู ๒ 
                 เขาใจเกี่ยวกับขนาดของจาํนวนใดๆ เมื่อเปรียบเทยีบกับจาํนวนอืน่  เชน  ๘  ใกลเคียงกับ 
๔    แต   ๘ นอยกวา  ๑๐๐  มาก 
                 เขาใจผลที่เกิดขึ้นเกีย่วกับการดําเนนิการของจํานวน  เชน  คําตอบของ  ๖๕ + ๔๒  ควร
มากกวา ๑๐๐  เพราะวา  ๖๕ > ๖๐,  ๔๒ > ๔๐   และ  ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐ 
                 ใชเกณฑจากประสบการณในการเทยีบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจํานวน  เชน  การ
รายงานวานักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑ คนหนึ่งสงู  ๒๕๐  เซนติเมตรนั้นไมนาจะเปนไปได 
                 ความรูสึกเชิงจาํนวนสามารถพัฒนาและสงเสริมใหเกิดขึน้กับผูเรียนโดยจัดประสบการณ
การเรียนรูที่เหมาะสมซึง่รวมไปถึงการคิดในใจและการประมาณคา ผูเรียนทีม่ีความรูสึกเชิงจาํนวนดี 
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จะเปนผูที่สามารถตระหนักถงึความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการคํานวณ และการแกปญหา
ไดดี 
 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model) 
                 ตัวแบบเชิงคณติศาสตร  ไดแก  ตาราง  กราฟ  นพิจน  สมการ  อสมการ  ฟงกชัน  หรือ
อ่ืน ๆ  ที่เหมาะสม  ซึ่งใชในการอธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่กาํหนดให 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร (mathematical skill and process) 
                 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  เปนความสามารถที่จะนาํความรูไปประยุกตใช
ในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งความรูและประยุกตใชในชีวิตประจําวนัไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในทีน่ี้ เนนทีท่ักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรที่จําเปน 
และตองการพฒันาใหเกิดขึน้กับผูเรียน  ไดแก  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการ
ใหเหตุผล  ความสามารถในการสื่อสาร  ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและนําเสนอ  ความสามารถ
ในการเชื่อมโยงความรู  และการมีความคดิริเร่ิมสรางสรรค 
                 ในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร ผูสอนตองสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรเขากับการเรียนการสอนดานเนื้อหา  ดวยการใหนักเรียนทาํกิจกรรม  ต้ังคําถามทีก่ระตุน
ใหนักเรียนคิด  อธบิาย  และใหเหตุผล  เชน  ใหนักเรยีนแกปญหาโดยใชความรูทีเ่รียนมาแลว หรือให
นักเรียนเรียนรูผานการแกปญหา  ใหนักเรียนใชความรูทางพีชคณิตในการแกปญหา  อธิบายเหตุผล
ทางเรขาคณิต  ใหนกัเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ  ใน
ชีวิตประจําวัน  กระตุนใหนกัเรียนใชความรูทางคณิตศาสตร  ในการสรางสรรคผลงานทีห่ลากหลาย
และแตกตางจากคนอืน่  รวมทั้งการแกปญหาที่แตกตางจากคนอื่นดวย 
                 การประเมินผลดานทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร  ประเมินไดจากกิจกรรมที่
นักเรียนทาํ  จากแบบฝกหดั  จากการเขียนอนทุิน  หรือขอสอบที่เปนคําถามปลายเปดที่ใหโอกาส
นักเรียนแสดงความสามารถ 
 
แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) 
                 แบบจําลองทางเรขาคณิตไดแกรูปเรขาคณิตซึ่งใชในการแสดง การอธบิายความสัมพันธ
หรือชวยแกปญหาที่กําหนดให 
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แบบรูป (pattern) 
                 แบบรูปเปนความสัมพนัธที่แสดงลักษณะสาํคัญรวมกันของชุดของจํานวน  รูปเรขาคณิต  
หรืออ่ืน ๆ  การใหผูเรียนไดฝกสังเกตและวิเคราะหแบบรูปเปนสวนหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหเกิดกระบวน 
การสรางองคความรูทางคณิตศาสตร  กลาวคือสังเกต  สํารวจ  คาดการณ  และใหเหตุผลสนบัสนุน
หรือคานการคาดการณ 
 
รูปเรขาคณิต  (geometric figure) 
                 รูปเรขาคณิต  เปนรูปที่ประกอบดวย  จุด  เสนตรง  เสนโคง  ระนาบ  ฯลฯ  อยางนอยหนึ่ง
อยาง 
                 ตัวอยางของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  ไดแก  เสนตรง  สวนของเสนตรง  และรังส ี
                 ตัวอยางของรูปเรขาคณิตสองมิติ  ไดแก  มมุ  วงกลม  รูปสามเหลี่ยม  และรูปส่ีเหลี่ยม 
                 ตัวอยางของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ไดแก  ทรงกลม  ลูกบาศก  ปริซึม  และพีระมิด 
 
สันตรง  (straightedge) 
                 สันตรงเปนเครื่องมือ  หรืออุปกรณที่ใชในการเขียนเสนในแนวตรง  เชน  ใชเขยีนสวนของ
เสนตรง  และรังสี   ปกติบนสันตรงจะไมมมีาตราวัด  (measure) กํากบัไว  อยางไรก็ตามในการเรียน
การสอนอนุโลมใหใชไมบรรทัดแทนสนัตรงไดโดยถือเสมือนวาไมมีมาตราวัด 
 
เหตุผลเกี่ยวกบัปริภูมิ  (spatial  reasoning) 
                 เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี ้ เปนการใชความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตาง ๆ  ของรูป
เรขาคณิตและความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต มาใหเหตุผล อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหา
ทางเรขาคณิต 
 
 
 
 
 
 
 
 


