โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา
พุทธศักราช ๒๕๕๓

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

สํานักงานเขตพื
กงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๙๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ประกาศโรงเรียนบานเตาบา
เรื่อง ใหใชหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
.............................................................
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับสภาพความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเ รียน มีศักยภาพในการแขงขัน
และรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทยมีระเบียบวินัย
คํานึงถึงประโยชนสว นรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเปนไปตามเจตนารมณมาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีมติเห็น
ชอบใหใชหลักสูตรแกนกลางขึ้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังปรากฏแนบทายคําสัง่ นี้ แทน
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เงือ่ นไขและระยะเวลาการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหเปนไปดังนี้
๑. โรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนทีม่ ีความพรอม ตามรายชื่อที่กระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศ
๑) ปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ในชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔
๒) ปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ในชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๒ และชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๔
และ ๕
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๙๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๓) ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกชัน้ เรียน
ทัง้ นี้ปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบานเตาบาเปนโรงเรียนที่จะตองใชหลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พรอมกันทุกระดับชั้น และไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบาน
เตาบา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๓ จึงประกาศใชหลักสูตรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

.................................................
(นายถนอม บุญเรียน)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

.................................................
(นายวิทยา นนทนภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๐๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ที่มคี วามเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการนําหลักสูตรไปสูก ารปฏิบัติในระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการ
กําหนดวิสยั ทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ
นอกจากนัน้ ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวใน
หลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอม และจุดเนน
อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับและเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการ
นําไปปฏิบัติ
จากเหตุผลที่กลาวมา โรงเรียนบานเตาบา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม
เขต ๒ จึงไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อกําหนดกรอบทิศทางในจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ดานความรู และทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ในสังคมทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดทีก่ ําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกีย่ วของเห็นผลคาดหวังที่ตองการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ
และมีความเปนเอกภาพ อีกทัง้ ยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
ชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา
ขอขอบคุณ ผูที่มีสว นรวมจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ บุคลากรของโรงเรียนบานเตาบา ชุมชน ตลอดจนผูปกครอง และ
นักเรียน ซึ่งชวยใหหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน

(นายวิทยา นนทนภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๐๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๐๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ความนํา
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนแผน แนวทาง หรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนด มุง พัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยมุง หวังให
มีความสมบูรณ ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิต และมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล เพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบไปดวย สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรูที่
เกี่ยวของกับชุมชนทองถิน่ และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิม่ เติม โดยจัดเปนสาระการเรียนรู
รายวิชาพืน้ ฐานตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนรายปในระดับประถมศึกษาและกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ความสําคัญ
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความสําคัญในการพัฒนาผูเ รียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วดั และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาํ หนดไว เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา
ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียน
ไดพัฒนาใหบรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใชเปน
แนวทาง หรือขอกําหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหบรรลุ ตามจุดหมายของการจัดการ
ศึกษาแลว หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดทําขึ้นยังเปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายใหครอบครัว
ชุมชน องคกรในทองถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแนวทาง
สําคัญที่สถานศึกษากําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
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๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุง พัฒนาใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจ และเราใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากที่สุด
มีความรูสงู สุด ผูเรียนทุกคนมีความเขมแข็ง มีความสนใจ มีประสบการณและความมั่นใจ เรียนและ
ทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน มีทกั ษะในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน รูขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม พัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจ และศรัทธาในความเชื่อของตน
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยให
เปนพลเมืองทีม่ ีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค พัฒนา
ความตระหนัก เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน ระดับทองถิ่น และระดับชาติ สรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคทีต่ ัดสินใจแบบมีขอมูล เปนอิสระ และมีความรับผิดชอบ

ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ รียนในระดับประถม
ศึกษา โดยยึดองคประกอบสําคัญ ๓ สวนคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ สาระการเรียนรูท องถิ่น และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม เปนกรอบในการจัด
ทํารายละเอียดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทีก่ าํ หนด เหมาะสมกับสภาพชุมชน
และทองถิน่ และจุดเนนของสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตรดังนี้
๑. เปนหลักสูตรเฉพาะ ของโรงเรียนบานเตาบาสําหรับจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยจัดระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-๖)
๒. มีความเปนเอกภาพ หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรของสถานศึกษา สําหรับใหผสู อน
นําไปจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย โดยกําหนดให
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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๒.๑ มีสาระการเรียนรูทสี่ ถานศึกษาใชเปนหลักเพื่อสรางพืน้ ฐานการคิด การเรียนรู
และการแกปญ
 หา ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๒.๒ มีสาระการเรียนรูท ี่เสริมสรางความเปนมนุษย ศักยภาพการคิดและการทํางาน
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
๒.๓ มีสาระการเรียนรูเพิ่มเติม โดยจัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน สาระการเรียนรูท อ งถิ่น ความตองการของผูเ รียน และบริบท
ของสถานศึกษา
๒.๔ มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ และสังคม เสริมสรางการเรียนรูน อกจากสาระการเรียนรู ๘ กลุม และการพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ
๒.๕ มีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานระดับตาง ๆ
เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู
และจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. มีมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หลักสูตร
โรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนตัวกําหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อ
เปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรฐานไวดงั นี้
๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร เปนมาตรฐานดานผูเรียนผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
อันเกิดจากการไดรับการอบรมสั่งสอน ตามโครงสรางของหลักสูตรทั้งหมด เปนแนวทางในการตรวจ
สอบคุณภาพโดยรวม ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาตองใชสาํ หรับ
การประเมินตนเองเพื่อจัดทํารายงานประจําปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจาก
นี้ยงั เปนแนวทางในการกําหนดแนวปฏิบัตใิ นการสงเสริม กํากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่กาํ หนด
๓.๒ มีตัวชีว้ ดั ชั้นปเปนเปาหมายระบุสงิ่ ทีน่ ักเรียนพึงรูและปฏิบัติ รวมทัง้ คุณลักษณะ
ของผูเ รียนในแตละระดับชัน้ ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเปน
รูปธรรมนําไปใชในการกําหนดเนือ้ หา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอนและเปนเกณฑสําคัญ
สําหรับการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน ตรวจสอบพัฒนาการผูเรียน ความรู ทักษะ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เปนหลักในการเทียบโอนความรู และ
ประสบการณจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
๓.๓ มีความเปนสากล ความเปนสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือ มุงใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดลอม ภูมิปญญา
ทองถิน่ มีคุณลักษณะทีจ่ ําเปนในการอยูในสังคมไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา การเสียสละ การเอื้อเฟอ โดยอยูบนพืน้ ฐานของความพอดี ระหวางการเปนผูนาํ และผูต าม
การทํางานเปนทีม และการทํางานตามลําพัง การแขงขัน การรูจักพอ และการรวมมือกันเพื่อสังคม
วิทยาการสมัยใหมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น การรับวัฒนธรรมตางประเทศ และการอนุรักษวฒ
ั นธรรม
ไทยการฝกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะทีเ่ ปนองครวม
๔. มีความยืดหยุน หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบาเปนหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดทํารายละเอียดตางๆ ขึน้ เอง โดยยึดโครงสรางหลักทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนขอบขายการจัดทําจึงทําใหหลักสูตรของสถานศึกษา
มีความยืดหยุน หลากหลาย สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของทองถิน่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผูเรียน
๕. การวัดและประเมินผล เนนหลักการพื้นฐานสองประการ คือการประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ ัด เพือ่ ให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียน
เปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวา จะเปนระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความ
กาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ

วิสัยทัศน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติทจี่ ําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพืน้ ฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ

สมรรถนะของผูเ รียน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสาร และประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวธิ กี ารสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผล
กระทบที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวจิ ารณญาณและการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธ และการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการ
อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการ
เรียนรู การสือ่ สารการทํางาน การแกปญ
 หาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวนิ ัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รายวิชาเพิม่ เติม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.๑

ป.๒

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๒๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๒๐

เวลาเรียน
ป.๓ ป.๔
๒๐๐ ๑๖๐
๒๐๐ ๑๖๐
๘๐
๘๐
๑๒๐ ๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๔๐ ๘๔๐
๑๒๐ ๑๒๐
ปละ ๔๐ ชั่วโมง
๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

ป.๕

ป.๖

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐

๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๑
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๑๒๐๑ การอาน ๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๒
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๒
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๒
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๒
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๒๒๐๑ การอาน ๒
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๓
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๓
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๓
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๓๒๐๑ การอาน ๓
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ๔
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ๔
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร ๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร ๕
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร ๕
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร ๕
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร ๒
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร ๖
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร ๖
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร ๖
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร ๓
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
คณิตศาสตร มีบทบาทที่สาํ คัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา หรือสถานการณได
อยางถี่ถว นรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

พันธกิจกลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูค ณิตศาสตรอยาง
ตอเนื่องตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังนี้
จํานวนและการดําเนินการ ความคิดรวบยอดและความรูสกึ เชิงจํานวน ระบบจํานวนจริง
สมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเกี่ยวกับ
จํานวน และการใชจํานวนในชีวิตจริง
การวัด ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนวยวัด
ระบบตาง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเกี่ยวกับการวัด และ
การนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในสถานการณตาง ๆ
เรขาคณิต รูปเรขาคณิต และสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การ
นึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric
transformation) ในเรื่อง การเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน
(rotation)
พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ ฟงกชนั เซตและการดําเนินการของเซต การ
ใหเหตุผล นิพจน สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรม
เลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถาม การ
กําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล คากลางและการ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

กระจายของขอมูล การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปน
การใชความรูเกี่ยวกับสถิติ และความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆ และชวยในการตัดสิน
ใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การให
เหตุผล การสือ่ สาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตา งๆ
ทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และความคิดริเริม่ สรางสรรค

สมรรถนะสําคัญของผูเ รียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มุง ใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ ๕ ประการ
ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้ การเจรจา
ตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร ดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มปี ระสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคม และสิง่ แวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทกั ษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอ ยางตอเนื่อง การทํางาน และ
การอยูรวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวด
ลอม และการรูจักหลีกเลีย่ งพฤติกรรมไมพึงประสงคทสี่ งผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู
การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคณ
ุ ธรรม

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๑ จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน และการใชจํานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา
มาตรฐาน ค ๑.๔ เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญ
 หา
สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชนั
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical
model) อืน่ ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
สาระที่ ๕ การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๕.๑ เขาใจและใชวธิ ีการทางสถิตใิ นการวิเคราะหขอมูล
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

มาตรฐาน ค ๕.๒ ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได
อยางสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใชความรูเกีย่ วกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา
สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแกปญ
 หาการใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตา ง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

คุณภาพผูเ รียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
[-] มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับไมเกินหนึ่งแสนและ
ศูนย และการดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการ
หาร พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
[-] มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา
และเงิน สามารถวัดไดอยางถูกตอง และเหมาะสม และนําความรูเกีย่ วกับการวัดไปใชแกปญหาใน
สถานการณตา ง ๆ ได
[-] มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับรูปสามเหลีย่ ม รูปสี่เหลีย่ ม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่
เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทัง้ จุด สวนของเสนตรง รังสี เสนตรง และมุม
[-] มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธได
[-] รวบรวมขอมูล และจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิง่ แวดลอมใกลตัว ทีพ่ บเห็นใน
ชีวิตประจําวัน และอภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมริ ูปภาพและแผนภูมิแทงได
[-] ใชวิธีการทีห่ ลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
ในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุป
ผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสือ่ ความหมายและ
การนําเสนอไดอยางถูกตอง เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอื่น ๆ มีความคิดริเริม่ สรางสรรค

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๗

โรงเรียนบานเตาบา
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จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
[-] มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวน เกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย เศษสวน
ทศนิยมไมเกินสามตําแหนง รอยละ การดําเนินการของจํานวน สมบัติเกี่ยวกับจํานวน แกปญหา
เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ เศษสวน ทศนิยมไมเกินสามตําแหนง
และรอยละ พรอมทัง้ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได สามารถหาคาประมาณของ
จํานวนนับ และทศนิยมไมเกินสามตําแหนงได
[-] มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้าํ หนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ
เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม สามารถวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรู
เกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
[-] มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ และสมบัติของรูปสามเหลีย่ ม รูปสี่เหลีย่ ม รูป
วงกลม ทรงสีเ่ หลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซมึ พีระมิด มุม และเสนขนาน
[-] มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธได แกปญหาเกี่ยวกับ
แบบรูป สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนทีม่ ีตัว
ไมทราบคาหนึ่งตัวและแกสมการนัน้ ได
[-] รวบรวมขอมูลอภิปรายประเด็นตางๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมแิ ทง แผนภูมแิ ทง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเสน และตาราง และนําเสนอขอมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ
แผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และกราฟเสน ใชความรูเกีย่ วกับความนาจะเปนเบื้องตนใน
การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ ได
[-] ใชวิธีการทีห่ ลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
 หาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสิน
และเทคโนโลยีในการแกปญ
ใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร
และเชื่อมโยง

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๘

โรงเรียนบานเตาบา
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ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ กนกลาง
สาระที่ ๑ จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน และการใชจํานวนในชีวิตจริง
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอา
รบิก และ ตัวเลขไทยแสดงปริมาณ
ของสิ่งของหรือจํานวนนับทีไ่ มเกิน
หนึง่ รอยและศูนย

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การใชจํานวนบอกปริมาณที่ไดจากการนับ
[-] การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย
แสดงจํานวน
[-] การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
[-] การนับเพิม่ ทีละ ๑ ทีละ ๒
[-] การนับลดทีละ ๑
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับ
[-] หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก
จํานวนนับไมเกินหนึง่ รอยและศูนย [-] การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
[-] การเปรียบเทียบจํานวนและการใช
เครื่องหมาย = ≠ > <
[-] การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน
๑. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอา
[-] การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
รบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
และตัวหนังสือแสดงจํานวน
แสดงปริมาณของสิ่งของ หรือ
[-] การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
จํานวนนับที่ไมเกินหนึ่งพัน และ
[-] การนับเพิม่ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ
ศูนย
๑๐๐
[-] การนับลดทีละ ๒ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐
จํานวนคู จํานวนคี่
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับ
[-] หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก และ
จํานวนนับไมเกินหนึง่ พันและศูนย การใช ๐ เพือ่ ยึดตําแหนงของหลัก
[-] การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
[-] การเปรียบเทียบจํานวนและการใช

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๙

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๓
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ตัวชี้วัด

๑. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดง
ปริมาณของสิง่ ของหรือจํานวนนับที่
ไมเกินหนึง่ แสนและศูนย

๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับ
จํานวนนับไมเกินหนึง่ แสนและศูนย

ป.๔

๑. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จํานวนนับ ศูนย เศษสวน และ
ทศนิยมหนึ่งตําแหนง

๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับ
จํานวนนับ และศูนย เศษสวน
และทศนิยมหนึ่งตําแหนง

สาระการเรียนรูแกนกลาง
เครื่องหมาย = ≠ > <
[-] การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน
[-] การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจํานวน
[-] การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
[-] การนับเพิม่ ทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕
และ ทีละ ๕๐
[-] การนับลดทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๕ ทีละ
๒๕ และทีละ ๕๐
[-] หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก และ
การใช ๐ เพื่อยึดตําแหนงของหลัก
[-] การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
[-] การเปรียบเทียบจํานวนและการใช
เครื่องหมาย = ≠ > <
[-] การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน
[-] การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ และการอาน
[-] ความหมาย การเขียน และการอาน
เศษสวน
[-] ความหมาย การเขียน และการอานทศนิยม
หนึง่ ตําแหนง
[-] หลักและคาของเลขโดดในแตละหลักของ
จํานวนนับ และการใช ๐ เพื่อยึดตําแหนง
ของหลัก
[-] การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนที่มี

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๐

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๕
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ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ตัวสวนเทากัน
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยมหนึง่
ตําแหนง
๑. เขียนและอานเศษสวน จํานวน [-] ความหมาย การอานและการเขียนเศษสวน
คละ และทศนิยมไมเกินสอง
แท เศษเกิน จํานวนคละ และทศนิยมไมเกิน
ตําแหนง
สองตําแหนง
[-] เศษสวนที่เทากับจํานวนนับ
[-] การเขียนจํานวนนับในรูปเศษสวน
[-] การเขียนเศษเกินในรูปจํานวนคละและการ
เขียนจํานวนคละในรูปเศษเกินٛ
[-] เศษสวนที่เทากัน
[-] เศษสวนอยางต่าํ
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับ
[-] หลัก คาประจําหลัก และคาของเลขโดดใน
เศษสวนและทศนิยมไมเกินสอง
แตละหลักของจํานวนนับ และทศนิยมไมเกิน
ตําแหนง
สองตําแหนง
[-] การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยมไม
เกินสองตําแหนง
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนที่
ตัวสวนตัวหนึง่ เปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัว
หนึง่
๓. เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและ [-] ความหมาย การอาน และการเขียนรอยละ
รอยละ เขียนรอยละในรูปเศษสวน [-] การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบ
และทศนิยม และเขียนทศนิยมใน ของ ๑๐ และ ๑๐๐ ในรูปทศนิยมและรอยละ
รูปเศษสวนและรอยละ
[-] การเขียนรอยละในรูปเศษสวนและทศนิยม
[-] การเขียนทศนิยมไมเกินสองตําแหนงในรูป
เศษสวนและรอยละ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๖

ตัวชี้วัด
๑. เขียนและอานทศนิยมไมเกิน
สามตําแหนง
๒. เปรียบเทียบ และเรียงลําดับ
เศษสวน และทศนิยมไมเกินสาม
ตําแหนง

๓. เขียนทศนิยมในรูปเศษสวน
และเขียนเศษสวนในรูปทศนิยม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ความหมาย การอาน และการเขียน
ทศนิยมสามตําแหนง
[-] หลัก คาประจําหลัก และคาของเลขโดดใน
แตละหลักของทศนิยมสามตําแหนง
[-] การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยมไม
เกินสามตําแหนง
[-] การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวน
[-] การเขียนทศนิยมไมเกินสามตําแหนงในรูป
เศษสวน
[-] การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบ
ของ ๑๐, ๑๐๐, ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม

มาตรฐาน ค ๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. บวก ลบ และบวก ลบระคน
ของจํานวนนับไมเกินหนึง่ รอยและ
ศูนย พรอมทัง้ ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ความหมายของการบวก และการใชเครื่อง
หมาย +
[-] การบวกที่ไมมีการทด
[-] ความหมายของการลบ และการใชเครื่อง
หมาย –
[-] การลบที่ไมมีการกระจาย
[-] การบวก ลบระคน
๒. วิเคราะหและหาคําตอบของ
[-] โจทยปญหาการบวก การลบ
โจทยปญหา และโจทยปญหาระคน [-] โจทยปญหาการบวก ลบระคน
ของจํานวนนับไมเกินหนึง่ รอยและ [-] การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ
ศูนยพรอมทั้งตระหนักถึงความสม

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๒

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด
เหตุสมผลของคําตอบ
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก
ลบ คูณ หารระคน ของจํานวนนับ
ไมเกินหนึง่ พันและศูนย พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ

๒. วิเคราะห และหาคําตอบของ
โจทยปญหาและโจทยปญหาระคน
ของจํานวนนับไมเกินหนึง่ พัน และ
ศูนยพรอมทั้งตระหนักถึงความสม
เหตุสมผลของคําตอบ
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ
คูณ หารระคนของจํานวนนับไมเกิน
หนึง่ แสนและศูนยพรอมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ

๒. วิเคราะหและแสดงวิธหี าคําตอบ
ของโจทยปญหาและโจทยปญ
 หา
ระคนของจํานวนนับไมเกินหนึ่ง
แสนและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบและ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การบวก การลบ
[-] ความหมายของการคูณ และการใชเครื่อง
หมาย ×
[-] การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกิน
สองหลัก
[-] ความหมายของการหาร และการใชเครื่อง
หมาย ÷
[-] การหารที่ตวั หารและผลหารมีหนึ่งหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน
[-] โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร
[-] โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
[-] การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณ การหาร
[-] การบวก การลบ
[-] การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกินสี่
หลัก
[-] การคูณจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก
[-] การหารที่ตวั ตั้งไมเกินสีห่ ลักและตัวหารมี
หนึง่ หลัก
[-] การบวก ลบ คูณ หารระคน
[-] โจทยปญหาการบวก
[-] โจทยปญหาการลบ
[-] โจทยปญหาการคูณ
[-] โจทยปญหาการหาร
[-] โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๓

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
สรางโจทยได

ป.๔

๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ
คูณ หารระคนของจํานวนนับ และ
ศูนย พรอมทัง้ ตระหนักถึงความสม
เหตุสมผลของคําตอบ

๒. วิเคราะหและแสดงวิธหี าคําตอบ
ของโจทยปญหาและโจทยปญ
 หา
ระคนของจํานวนนับ และศูนย
พรอมทัง้ ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคําตอบ และสรางโจทย
ได

ป.๕

๓. บวกและลบเศษสวนที่มตี ัวสวน
เทากัน
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ
คูณระคนของเศษสวน พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณ การหาร
[-] การบวก การลบ
[-] การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนมากกวา
สี่หลัก
[-] การคูณจํานวนมากกวาหนึง่ หลักกับจํานวน
มากกวาสองหลัก
[-] การหารที่ตวั หารไมเกินสามหลัก
[-] การบวก ลบ คูณ หารระคน
[-] การเฉลี่ย
[-] โจทยปญหาการบวก การลบ
[-] โจทยปญหาการคูณจํานวนหนึง่ หลักกับ
จํานวนมากกวาสีห่ ลัก
[-] โจทยปญหาการคูณจํานวนมากกวาหนึ่ง
หลักกับจํานวนมากกวาสองหลัก
[-] โจทยปญหาการหารที่ตัวหารไมเกินสาม
หลัก
[-] โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
[-] การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณ การหาร
[-] การบวกและการลบเศษสวนที่มีตัวสวนเทา
กัน
[-] การบวก การลบเศษสวนที่ตัวสวนตัวหนึ่ง
เปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัวหนึง่
[-] การคูณเศษสวนกับจํานวนนับ
[-] การคูณเศษสวนกับเศษสวน
[-] การหารเศษสวนดวยจํานวนนับ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๔

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

๒. บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยมที่คําตอบเปน
ทศนิยมไมเกินสองตําแหนง พรอม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ

๓. วิเคราะหและแสดงวิธหี า
คําตอบของโจทยปญหาและโจทย
ปญหาระคน ของจํานวนนับ เศษ
สวน ทศนิยมและรอยละ พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ และสรางโจทยปญ
 หา
เกี่ยวกับจํานวนนับได

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การหารจํานวนนับดวยเศษสวน
[-] การหารเศษสวนดวยเศษสวน
[-] การบวก ลบ คูณระคนของเศษสวน
[-] การบวกและการลบทศนิยมไมเกินสอง
ตําแหนง
[-] การคูณทศนิยมไมเกินสองตําแหนงกับ
จํานวนนับ
[-] การคูณทศนิยมหนึง่ ตําแหนงกับทศนิยม
หนึง่ ตําแหนง
[-] การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
[-] 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
รวมถึงโจทยปญ
 หารอยละเกี่ยวกับการหากําไร
ขาดทุน การลดราคา และการหาราคาขาย

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๕

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ
คูณ หารระคนของเศษสวน จํานวน
คละและทศนิยม พรอมทัง้ ตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน
[-] การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวน
คละ
[-] การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน
และจํานวนคละ
[-] การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนง
[-] การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมที่
มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนง
๒. วิเคราะหและแสดงวิธหี าคําตอบ [-] โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การ
ของโจทยปญหา และโจทยปญหา หาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
ระคน ของจํานวนนับ เศษสวน
จํานวนนับ
จํานวนคละ ทศนิยม และรอยละ [-] การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ การ
พรอมทัง้ ตระหนักถึงความสมเหตุ คูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน
สมผลของคําตอบ และสรางโจทย ของจํานวนนับ
[-] โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ
ปญหาเกี่ยวกับจํานวนนับได
การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษสวน
[-] โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของทศนิยม
[-] การสรางโจทยปญหาการคูณ การหาร และ
การคูณ หารระคนของทศนิยม
[-] โจทยปญหารอยละในสถานการณตาง ๆ
รวมถึงโจทยปญ
 หารอยละเกี่ยวกับการหากําไร
ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย การหา
ราคาทุน และดอกเบี้ย

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด
๑. บอกคาประมาณใกลเคียง
จํานวนเต็มสิบ เต็มรอย และเต็ม
พันของจํานวนนับ และนําไปใชได
๑. บอกคาประมาณใกลเคียง
จํานวนเต็มหลักตาง ๆ ของจํานวน
นับ และนําไปใชได
๒. บอกคาประมาณของทศนิยมไม
เกินสามตําแหนง

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] คาประมาณใกลเคียงเปนจํานวนเต็มสิบ
เต็มรอย เต็มพัน
[-] คาประมาณใกลเคียงเปนจํานวนเต็มหมื่น
เต็มแสน และเต็มลาน
[-] คาประมาณใกลเคียงทศนิยมหนึง่ ตําแหนง
และสองตําแหนง

มาตรฐาน ค ๑.๔ เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. ใชสมบัติการสลับที่ สมบัติการ [-] การบวก การคูณ
เปลี่ยนหมู และสมบัติการแจกแจง [-] การบวก ลบ คูณ หารระคน
ในการคิดคํานวณ
๒. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ
[-] ตัวประกอบ จํานวนเฉพาะและตัวประกอบ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๗

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
จํานวนนับ

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

สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. บอกความยาว น้าํ หนัก ปริมาตร [-] การเปรียบเทียบความยาว (สูงกวา เตี้ยกวา
และความจุ โดยใชหนวยที่ไมใช
ยาวกวา สั้นกวา ยาวเทากัน สูงเทากัน)
หนวยมาตรฐาน
[-] การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย
มาตรฐาน
[-] การเปรียบเทียบน้ําหนัก (หนักกวา เบากวา
หนักเทากัน)
[-] การชั่งโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน
[-] การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
(มากกวา นอยกวา เทากัน จุมากกวา จุนอย
กวา จุเทากัน)
[-] การตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน
๒. บอกชวงเวลา จํานวนวันและ [-] ชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน กลางคืน
ชื่อวันในสัปดาห
เชา สาย เที่ยง บาย เย็น)
[-] จํานวนวันและชื่อวันในสัปดาห
๑. บอกความยาวเปนเมตร และ [-] การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร)
เซนติเมตรและเปรียบเทียบความ [-] การเปรียบเทียบความยาว (หนวยเดียวกัน)
ยาวในหนวยเดียวกัน
๒. บอกน้าํ หนักเปนกิโลกรัมและ [-] การชั่งน้ําหนัก (กิโลกรัม ขีด)
ขีด และเปรียบเทียบน้ําหนักใน
[-] การเปรียบเทียบน้ําหนัก (หนวยเดียวกัน)

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๘

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๓

ตัวชี้วัด
หนวยเดียวกัน
๓. บอกปริมาตรและความจุเปน
ลิตร และเปรียบเทียบปริมาตรและ
ความจุ
๔. บอกจํานวนเงินทั้งหมดจากเงิน
เหรียญ และธนบัตร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การตวง (ลิตร)
[-] การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ (ลิตร)

[-] ชนิดและคาของเงินเหรียญและธนบัตร
[-] การเปรียบเทียบคาของเงินเหรียญและ
ธนบัตร
[-] การบอกจํานวนเงินทัง้ หมด (บาท สตางค)
๕. บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา
[-] การบอกเวลาเปนนาฬิกากับนาที (ชวง ๕
(ชวง ๕ นาที)
นาที)
๖. บอกวัน เดือน ป จากปฏิทิน [-] การอานปฏิทิน เดือนและอันดับที่ของเดือน
๑. บอกความยาวเปนเมตร เซนติ [-] การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร มิลลิ
เมตรและมิลลิเมตร เลือกเครื่องวัด เมตร)
ที่เหมาะสม และเปรียบเทียบความ [-] การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม
ยาว
(ไมเมตร ไมบรรทัด สายวัดตัว สายวัดชนิด
ตลับ)
[-] การเปรียบเทียบความยาว
[-] การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร)
๒. บอกน้าํ หนักเปนกิโลกรัม กรัม [-] การชั่ง (กิโลกรัม กรัม ขีด)
และขีด เลือกเครื่องชั่งทีเ่ หมาะสม [-] การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม (เครื่องชั่ง
และเปรียบเทียบน้าํ หนัก
สปริง เครื่องชั่งน้าํ หนักตัว เครื่องชั่งสองแขน
เครื่องชั่งแบบตุมถวง)
[-] การเปรียบเทียบน้ําหนัก
[-] การคาดคะเนน้ําหนัก (กิโลกรัม)
๓. บอกปริมาตรและความจุเปน [-] การตวง (ลิตร มิลลิลิตร)
ลิตร มิลลิลิตร เลือกเครื่องตวงที่
[-] การเลือกเครื่องตวง (ถัง ลิตร ชอนตวง
เหมาะสม เปรียบเทียบปริมาตร
กระบอกตวง ถวยตวง เครือ่ งตวงน้ํามัน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๙

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
และความจุในหนวยเดียวกัน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
เชื้อเพลิง และหยอดเครื่อง* )
[-] การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของและ
ความจุของภาชนะ (หนวยเดียวกัน)
[-] การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความ
จุของภาชนะ (ลิตร)
๔. บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา
[-] การบอกเวลาเปนนาฬิกาและนาที (ชวง ๕
(ชวง ๕ นาที) อานและเขียนบอก นาที)
เวลาโดยใชจุด
[-] การเขียนบอกเวลาโดยใชจุดและการอาน
๕. บอกความสัมพันธของหนวย
[-] ความสัมพันธของหนวยความยาว (มิลลิ
การวัดความยาว น้ําหนัก และ
เมตรกับเซนติเมตร เซนติเมตรกับเมตร)
เวลา
[-] ความสัมพันธของหนวยการชั่ง (กิโลกรัมกับ
ขีด ขีดกับกรัม กิโลกรัมกับกรัม)
[-] ความสัมพันธของหนวยเวลา (นาทีกับ
ชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน วันกับสัปดาห วันกับ
เดือน เดือนกับป วันกับป)
๖. อานและเขียนจํานวนเงินโดยใช [-] การเขียนจํานวนเงินโดยใชจุดและการอาน
จุด
๑. บอกความสัมพันธของหนวย
[-] ความสัมพันธของหนวยความยาว (เซนติ
การวัดความยาว น้าํ หนัก ปริมาตร เมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโล
หรือความจุ และเวลา
เมตรกับเมตร วากับเมตร)
[-] ความสัมพันธของหนวยการชั่ง (กรัมกับ
กิโลกรัม กิโลกรัมกับเมตริกตัน ขีดกับกรัม)
[-] ความสัมพันธของหนวยการตวง (มิลลิลิตร
กับลูกบาศกเซนติเมตร มิลลิลิตรกับลิตร
ลูกบาศกเซนติเมตรกับลิตร)
[-] ความสัมพันธของหนวยเวลา (วินาทีกบั
นาที นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน วันกับ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๐

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๕

ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
สัปดาห วันกับเดือน สัปดาหกบั ป เดือนกับป
วันกับป)
๒. หาพืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก [-] การหาพืน้ ที่เปนตารางหนวยและตาราง
เซนติเมตร
[-] การหาพืน้ ที่ของรูปสี่เหลีย่ มมุมฉาก
๓. บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา
[-] การบอกเวลาจากหนาปดนาฬิกาเปน
อานและเขียนเวลาโดยใชจุด และ นาฬิกาและนาที
บอกระยะเวลา
[-] การเขียนบอกเวลาโดยใชจุดและการอาน
[-] การบอกระยะเวลา
๔. คาดคะเนความยาว น้าํ หนัก
[-] การคาดคะเนความยาว (เมตรเซนติเมตร
ปริมาตรหรือความจุ
วา)
[-] การคาดคะเนน้ําหนัก (กิโลกรัม ขีด)
[-] การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ (ลิตร)
๑. บอกความสัมพันธของหนวยการ [-] ความสัมพันธของหนวยการวัดปริมาตรหรือ
วัด ปริมาตร หรือความจุ
ความจุ (ลูกบาศกเซนติเมตร ลูกบาศกเมตร)
๒. หาความยาวรอบรูปของรูป
[-] ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม
[-] ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
๓. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก [-] การหาพืน้ ที่ของรูปสี่เหลีย่ มมุมฉาก
และรูปสามเหลี่ยม
[-] การหาพืน้ ที่ของรูปสามเหลี่ยม
๔. วัดขนาดของมุม
[-] การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร
[-] การหาขนาดของมุมกลับ
๕. หาปริมาตรหรือความจุของทรง [-] การหาปริมาตรเปนลูกบาศกหนวย
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ลูกบาศกเซนติเมตร และลูกบาศกเมตร
[-] การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสีเ่ หลี่ยม
มุมฉากโดยใชสูตร
๑. อธิบายเสนทางหรือบอก
[-] ทิศ
ตําแหนงของสิง่ ตาง ๆ โดยระบุ
[-] การบอกตําแหนงโดยใชทิศ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ตัวชี้วัด
ทิศทาง และระยะทางจริง จาก
รูปภาพ แผนที่ และแผนผัง
๒. หาพืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยม

๓. หาความยาวรอบรูปและพื้นที่
ของรูปวงกลม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] มาตราสวน
[-] การอานแผนผัง
[-] การหาพืน้ ที่ของรูปสี่เหลีย่ มโดยใชความยาว
ของดาน
[-] การหาพืน้ ที่ของรูปสี่เหลีย่ มโดยใชสมบัติ
ของเสนทแยงมุม
[-] การหาความยาวรอบรูปวงกลม หรือความ
ยาวรอบวง
[-] การหาพืน้ ที่ของรูปวงกลม

มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
ชั้น
ป.๑
ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความ [-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
ยาว การชั่ง การตวง และเงิน
(บวก ลบ)
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง (บวก ลบ)
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการตวง (บวก ลบ
คูณ หาร)
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ หนวย
เปนบาท)
๑. แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความ [-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว (บวก
ยาว การชั่ง การตวง เงิน และ
ลบ)
เวลา
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง (บวก ลบ)
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตร และความจุ
(บวก ลบ)
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ)
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๒

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๔

ตัวชี้วัด
๒. อานและเขียนบันทึกรายรับ
รายจาย
๓. อานและเขียนบันทึกกิจกรรม
หรือเหตุการณที่ระบุเวลา
๑. แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความ
ยาว การชั่ง การตวง เงิน และ
เวลา

๒. เขียนบันทึกรายรับ รายจาย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การอานและเขียนบันทึกรายรับรายจาย
[-] การอานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับการตวง
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา
[-] การเขียนบันทึกรายรับรายจาย

๓. อานและเขียนบันทึกกิจกรรม
หรือเหตุการณที่ระบุเวลา

ป.๕

ป.๖

[-] การอานและการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา
[-] การอานตารางเวลา
๑. แกปญหาเกี่ยวกับพืน้ ที่ ความ [-] โจทยปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลีย่ ม
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก มุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม
และรูปสามเหลี่ยม
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม
๑. แกปญหาเกี่ยวกับพืน้ ที่ ความ [-] การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูป [-] โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
วงกลม
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
[-] โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปวงกลม
๒. แกปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและ [-] โจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุ
ความจุของทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก
ของทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก
๓. เขียนแผนผังแสดงตําแหนงของ [-] การเขียนแผนผังแสดงสิง่ ตาง ๆ
สิ่งตาง ๆ และแผนผังแสดงเสนทาง [-] การเขียนแผนผังแสดงเสนทางการเดินทาง
การเดินทาง
[-] การเขียนแผนผังโดยสังเขป

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] รูปสามเหลีย่ ม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูป
วงรี

ป.๒

๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติวา เปนรูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงรี
๒. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสาม
มิติวาเปนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรง
กลม หรือทรงกระบอก
๓. จําแนกระหวางรูปสี่เหลีย่ มมุม
ฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และ
รูปวงกลมกับทรงกลม
๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่เปนสวนประกอบของสิง่ ของที่
มีลักษณะเปนรูปเรขาคณิตสามมิติ
๒. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิตทิ ี่มี
แกนสมมาตรจากรูปทีก่ ําหนดให
๓. เขียนชื่อจุด เสนตรง รังสี สวน
ของเสนตรง มุม และเขียน
สัญลักษณ
๑. บอกชนิดของมุม ชื่อมุม สวน
ประกอบของมุม และเขียน
สัญลักษณ

[-] รูปสามเหลีย่ ม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูป
วงรี

ป.๓

ป.๔

[-] ทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก ทรงกลม ทรง
กระบอก
[-] รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสาม
มิติ
[-] รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม รูปหาเหลีย่ ม รูปหกเหลี่ยม รูปแปด
เหลี่ยม
[-] รูปที่มีแกนสมมาตร
[-] จุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรง จุดตัด
มุม และสัญลักษณ
[-] สวนประกอบของมุม
[-] การเขียนชือ่ และสัญลักษณแทนมุม
[-] ชนิดของมุม (มุมฉาก มุมแหลม มุมปาน)

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๔

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด
๒. บอกไดวาเสนตรงหรือสวนของ
เสนตรงคูใดขนานกัน พรอมทั้งใช
สัญลักษณแสดงการขนาน
๓. บอกสวนประกอบของรูป
วงกลม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] เสนขนาน และสัญลักษณแสดงการขนาน

[-] สวนประกอบของรูปวงกลม (จุดศูนยกลาง
รัศมี เสนผานศูนยกลาง และเสนรอบวงหรือ
เสนรอบรูปวงกลม)
๔. บอกไดวารูปใดหรือสวนใดของ [-] รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สิ่งของมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมมุม [-] รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ฉาก และจําแนกไดวาเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืน
ผา
๕. บอกไดวารูปเรขาคณิตสองมิติ [-] รูปที่มีแกนสมมาตร
รูปใด เปนรูปที่มีแกนสมมาตร และ
บอก จํานวนแกนสมมาตร
๑. บอกลักษณะและจําแนกรูป
[-] ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม
เรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ
พีระมิด
๒. บอกลักษณะ ความสัมพันธ
[-] รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผา รูป
และจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน รูปสีเ่ หลี่ยมดานขนาน
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลีย่ มรูปวาว
๓. บอกลักษณะ สวนประกอบ
[-] รูปสามเหลีย่ มแบงตามลักษณะของดาน
ความสัมพันธ และจําแนกรูป
[-] รูปสามเหลีย่ มแบงตามลักษณะของมุม
สามเหลี่ยมชนิดตาง ๆ
[-] สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
[-] มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสอง [-] สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรง
มิติที่เปนสวนประกอบของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก
เรขาคณิตสามมิติ
กรวย ปริซมึ พีระมิด)
๒. บอกสมบัติของเสนทแยงมุมของ [-] สมบัติของเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๕

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
รูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ
๓. บอกไดวาเสนตรงคูใดขนานกัน [-] การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุมแยง
[-] การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของ
เสนตัดเปน ๑๘๐ องศา

มาตรฐาน ค ๓.๒ ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญ
 หา
ชั้น
ป.๑
ป.๒

ป.๓

ป.๔
ป.๕

ตัวชี้วัด
๑. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดย
ใชแบบ
ของรูปเรขาคณิต
๑. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่
กําหนดใหในแบบตาง ๆ
๒. บอกรูปเรขาคณิตตาง ๆ ที่อยูใน
สิ่งแวดลอมรอบตัว
๑. นํารูปเรขาคณิตมาประดิษฐเปน
ลวดลายตาง ๆ
๑. สรางมุมโดยใชโพรแทรกเตอร
๒. สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูป
สามเหลี่ยม และรูปวงกลม
๓. สรางเสนขนานโดยใชไมฉาก

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูป
วงกลม และรูปวงรีโดยใชแบบของรูป
[-] การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
[-] รูปเรขาคณิตสองมิติ
[-] การประดิษฐลวดลายโดยใชรูปเรขาคณิต
[-] ชนิดของมุม
[-] การสรางมุมโดยใชโพรแทรกเตอร
[-] การสรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
[-] การสรางรูปสามเหลี่ยม
[-] การสรางรูปวงกลม
[-] การสรางเสนขนานใหผา นจุดที่กาํ หนดให
โดยใชไมฉาก

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๖

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๖

ตัวชี้วัด
๑. ประดิษฐทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และ
พีระมิด จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิต
สองมิติที่กาํ หนดให
๒. สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย
ปริซึม พีระมิด)
[-] การประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติ
[-] การสรางรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาว
ของดาน และขนาดของมุม หรือเมื่อกําหนด
ความยาวของเสนทแยงมุม

สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชนั
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. บอกจํานวนและความสัมพันธ
ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึน้ ทีละ
๑ ทีละ ๒ และลดลงทีละ ๑
๒. บอกรูปและความสัมพันธใน
แบบรูปของรูปที่มีรูปราง ขนาด
หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยาง
หนึง่
๑. บอกจํานวนและความสัมพันธ
ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึน้ ทีละ
๕ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ และลด
ลงทีละ ๒ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
๒. บอกรูปและความสัมพันธใน
แบบรูปของรูปที่มีรูปราง ขนาด
หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยาง
หนึง่

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] แบบรูปของจํานวนทีเ่ พิ่มขึ้นทีละ ๑ ทีละ ๒
[-] แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๑
[-] แบบรูปของรูปที่มีรูปราง ขนาด หรือสีที่
สัมพันธกนั อยางใดอยางหนึง่ เชน

[-] แบบรูปของจํานวนทีเ่ พิ่มขึ้นทีละ ๕ ทีละ
๑๐ ทีละ ๑๐๐
[-] แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๒ ทีละ
๑๐ ทีละ ๑๐๐
[-] แบบรูปของรูปที่มีรูปราง ขนาด หรือสีที่
สัมพันธกนั อยางใดอยางหนึง่ เชน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๗

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๓

ป.๔

ป.๕
ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๑. บอกจํานวนและความสัมพันธ
ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึน้ ทีละ
๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ
๕ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และแบบ
รูปซ้ํา
๒. บอกรูปและความสัมพันธใน
แบบรูปของรูปที่มีรูปราง ขนาด
หรือสีที่สัมพันธกันสองลักษณะ
๑. บอกจํานวนและความสัมพันธ
ในแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงทีละเทากัน
๒. บอกรูปและความสัมพันธใน
แบบรูปของรูปที่กาํ หนดให
๑. บอกจํานวนและความสัมพันธ
ในแบบรูปของจํานวนที่กาํ หนดให
๑. แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] แบบรูปของจํานวนทีเ่ พิ่มขึ้นทีละ ๓ ทีละ
๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
[-] แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔
ทีละ ๕ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
[-] แบบรูปซ้ํา
[-] แบบรูปของรูปที่มีรูปราง ขนาด หรือสีที่
สัมพันธกนั สองลักษณะ เชน
[-] แบบรูปของจํานวนทีเ่ พิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ
เทากัน
[-] แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ เชน
[-] แบบรูปของจํานวน
[-] ปญหาเกีย่ วกับแบบรูป

มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical
model) อืน่ ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชั้น
ป.๒

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

ป.๓

-

-

ป.๔

-

-

ป.๕

-

-

ป.๖

๑. เขียนสมการจากสถานการณ [-] สมการเชิงเสนที่มีตวั ไมทราบคาหนึ่งตัว
หรือปญหา และแกสมการพรอมทัง้ [-] การแกสมการโดยใชสมบัติของการเทากัน
ตรวจคําตอบ
เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ หรือการหาร
[-] การแกโจทยปญหาดวยสมการ

สาระที่ ๕ การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๕.๑ เขาใจและใชวธิ ีการทางสถิตใิ นการวิเคราะหขอมูล
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓

ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. รวบรวมและจําแนกขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกล
ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
๒. อานขอมูลจากแผนภูมิรปู ภาพ
และแผนภูมิแทงอยางงาย
๑. รวบรวมและจําแนกขอมูล

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวทีพ่ บเห็น
ในชีวิตประจําวัน
[-] การอานแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง
[-] การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล

๒. อานขอมูลจากแผนภูมิรปู ภาพ
แผนภูมิแทงและตาราง

[-] การอานแผนภูมิรูปภาพ
[-] การอานแผนภูมิแทง

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๙

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๓. เขียนแผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแทง

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การอานตาราง
[-] การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง

ป.๕

๑. เขียนแผนภูมิแทงทีม่ ีการยน
ระยะของเสน
แสดงจํานวน
๒. อานขอมูลจากแผนภูมิแทง
เปรียบเทียบ

ป.๖

๑. อานขอมูลจากกราฟเสน และ [-] การอานกราฟเสน และแผนภูมิรูปวงกลม
แผนภูมิรูปวงกลม
๒. เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ
และกราฟเสน

[-] การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล
[-] การเขียนแผนภูมิแทงที่มกี ารยนระยะของ
เสนแสดงจํานวน
[-] การอานแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ

[-] การเขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบและกราฟ
เสน

มาตรฐาน ค ๕.๒ ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได
อยางสมเหตุสมผล
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด
๑. บอกไดวาเหตุการณที่กําหนด
ใหนนั้
- เกิดขึ้นอยางแนนอน
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได
- ไมเกิดขึ้นอยางแนนอน
๑. อธิบายเหตุการณโดยใชคําที่มี

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณตาง ๆ

[-] การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๐

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
ความหมายเชนเดียวกับคําวา
- เกิดขึ้นอยางแนนอน
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได
- ไมเกิดขึ้นอยางแนนอน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
เหตุการณตาง ๆ

มาตรฐาน ค ๕.๓ ใชความรูเกีย่ วกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแกปญ
 หาการใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตา ง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ชั้น
ป.๑-๓

ตัวชี้วัด
๑. ใชวิธกี ารทีห่ ลากหลายแกปญหา
๒. ใชความรู ทักษะ และกระบวน
การทางคณิตศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม
๓. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๔-๖

ตัวชี้วัด
๔. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการนําเสนอได
อยางถูกตอง
๕. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิต
ศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอื่น ๆ
๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๑. ใชวิธกี ารทีห่ ลากหลายแกปญหา
๒. ใชความรู ทักษะ และกระบวน
การทางคณิตศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม
๓. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม
๔. ใชภาษาและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการนําเสนอได
อยางถูกตอง
๕. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ใน
คณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิต
ศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ
๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

-

๔๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชีว้ ดั /มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (๑๕ ตัวชีว้ ัด)
๑. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจํานวนนับที่ไมเกิน
หนึ่งรอยและศูนย (ค ๑.๑ ป.๑/๑)
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไมเกินหนึง่ รอยและศูนย (ค ๑.๑ ป.๑/๒)
๓. บวก ลบ และบวก ลบระคนของจํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย พรอมทัง้ ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ (ค ๑.๒ ป.๑/๑)
๔. วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญ
 หาระคนของจํานวนนับไมเกินหนึง่ รอย
และศูนยพรอมทัง้ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ (ค ๑.๒ ป.๑/๒)
๕. บอกความยาว น้ําหนัก ปริมาตร และความจุ โดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน (ค ๒.๑ ป.
๑/๑)
๖. บอกชวงเวลา จํานวนวัน และชื่อวันในสัปดาห (ค ๒.๑ ป.๑/๒)
๗. จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี (ค ๓.๑ ป.๑/๑)
๘. บอกจํานวนและความสัมพันธในแบบรูปของจํานวนที่เพิม่ ขึ้นทีละ ๑ ทีละ ๒ และลดลงทีละ ๑
(ค ๔.๑ ป.๑/๑)
๙. บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูปของรูปที่มีรูปราง ขนาด หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยาง
หนึ่ง (ค ๔.๑ ป.๑/๒)
๑๐. ใชวิธกี ารที่หลากหลายแกปญหา (ค ๖.๑ ป.๑/๑)
๑๑. ใชความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญ
 หาในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๑.๒)
๑๒. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๑.๓)
๑๓. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่ สาร การสื่อความหมายและการนําเสนอได
อยางถูกตอง (ค ๖.๑ ป.๑/๔)
๑๔. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ (ค ๖.๑ ป.๑/
๕)
๑๕. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบมีความคิดสรางสรรคซื่อสัตยสุจริต มีวนิ ัย ใฝเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

มุงมั่นในการทํางาน (ค ๖.๑ ป.๑/๖)

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค ๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (๒๓ ตัวชีว้ ัด)
๑. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิง่ ของหรือจํานวน
นับที่ไมเกินหนึ่งพันและศูนย (ค ๑.๑ ป.๒/๑)
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไมเกินหนึง่ พันและศูนย (ค ๑.๑ ป.๒/๒)
๓. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไมเกินหนึง่ พันและศูนย พรอม
ทัง้ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ (ค ๑.๒ ป.๒/๑)
๔. วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญ
 หาระคนของจํานวนนับไมเกินหนึง่ พันและ
ศูนยพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ (ค ๑.๒ ป.๒/๒)
๕. บอกความยาวเปนเมตรและเซนติเมตรและเปรียบเทียบความยาวในหนวยเดียวกัน (ค ๒.๑ ป.๒
/๑)
๖. บอกน้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด และเปรียบเทียบน้ําหนักในหนวยเดียวกัน (ค ๒.๑ ป.๒/๒)
๗. บอกปริมาตรและความจุเปนลิตรและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ (ค ๒.๑ ป.๒/๓)
๘. บอกจํานวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร (ค ๒.๑ ป.๒/๔)
๙. บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา (ชวง ๕ นาที) (ค ๒.๑ ป.๒/๕)
๑๐. บอกวัน เดือน ป จากปฏิทิน (ค ๒.๑ ป.๒/๖)
๑๑. แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง และเงิน (ค ๒.๒ ป.๒/๑)
๑๒. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติวา เปนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงรี
(ค ๓.๑ ป.๒/๑)
๑๓. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติวา เปนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม หรือทรงกระบอก
(ค ๓.๑ ป.๒/๒)
๑๔. จําแนกระหวางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปวงกลมกับทรงกลม (ค ๓.๑
ป.๒/๓)
๑๕. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูปเรขาคณิต (ค ๓.๒ ป.๒/๑)
๑๖. บอกจํานวนและความสัมพันธในแบบรูปของจํานวนทีเ่ พิ่มขึน้ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
และลดลงทีละ ๒ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ (ค ๔.๑ ป.๒/๑)
๑๗. บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูปของรูปที่มีรปู ราง ขนาด หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยาง
หนึ่ง (ค ๔.๑ ป.๒/๒)
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๑๘. ใชวธิ ีการที่หลากหลายแกปญหา (ค ๖.๑ ป.๒/๑)
๑๙. ใชความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญ
 หาในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๒/๒)
๒๐. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๒/๓)
๒๑. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่ สาร การสื่อ ความหมาย และการนําเสนอ
ไดอยางถูกตอง (ค ๖.๑ ป.๒/๔)
๒๒. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ (ค ๖.๑ ป.๒/
๕)
๒๓. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (ค ๖.๑ ป.๒/๖)

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค ๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ (๒๘ ตัวชีว้ ัด)
๑. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิง่ ของหรือจํานวน
นับที่ไมเกินหนึ่งแสนและศูนย (ค ๑.๑ ป.๓/๑)
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไมเกินหนึง่ แสนและศูนย (ค ๑.๑ ป.๓/๒)
๓. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไมเกินหนึง่ แสนและศูนย พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ (ค ๑.๒ ป.๓/๑)
๔. วิเคราะหและแสดงวิธหี าคําตอบของโจทยปญหา และโจทยปญหาระคนของจํานวนนับไมเกิน
หนึ่งแสนและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบและสรางโจทยได (ค ๑.
๒ ป.๓/๒)
๕. บอกความยาวเปนเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมและเปรียบเทียบ
ความยาว (ค ๒.๑ ป.๓/๑)
๖. บอกน้ําหนักเปนกิโลกรัม กรัมและขีดเลือกเครื่องชัง่ ที่เหมาะสมและเปรียบเทียบน้ําหนัก (ค ๒.๑
ป.๓/๒)
๗. บอกปริมาตรและความจุเปนลิตร มิลลิลิตร เลือกเครือ่ งตวงที่เหมาะสม และเปรียบเทียบ
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. อานและเขียนบันทึกรายรับรายจาย (ค ๒.๒ ป.๓/๒)
๑๓. อานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณที่ระบุเวลา (ค ๒.๒ ป.๓/๓)
๑๔. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติทเี่ ปนสวนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเปนรูปเรขาคณิต
สามมิติ (ค ๓.๑ ป.๓/๑)
๑๕. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปทีก่ ําหนดให (ค ๓.๑ ป.๓/๒)
๑๖. เขียนชื่อจุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรง มุม และเขียนสัญลักษณ (ค ๓.๑ ป.๓/๓)
๑๗. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กาํ หนดใหในแบบตาง ๆ (ค ๓.๒ ป.๓/๑)
๑๘. บอกรูปเรขาคณิตตาง ๆ ที่อยูในสิง่ แวดลอมรอบตัว (ค ๔.๑ ป.๓/๑)
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๑๙. บอกจํานวนและความสัมพันธในแบบรูปของจํานวนทีเ่ พิ่มขึน้ ทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ
๕๐ และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๕ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และแบบรูปซ้ํา (ค ๔.๑ ป.๓/
๒)
๒๐. บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูปของรูปที่มีรปู ราง ขนาด หรือสีที่สัมพันธกันสองลักษณะ
(ค ๔.๑ ป.๓/๓)
๒๑. รวบรวมและจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิง่ แวดลอมใกลตัวที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน (ค
๕.๑ ป.๓/๑)
๒๒. อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงอยางงาย (ค ๕.๑ ป.๓/๒)
๒๓. ใชวิธกี ารที่หลากหลายแกปญหา (ค ๖.๑ ป.๓/๑)
๒๔. ใชความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญ
 หาในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๓/๒)
๒๕. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๓/๓)
๒๖. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่ สาร การสื่อความหมายและการนําเสนอได
อยางถูกตอง (ค ๖.๑ ป.๓/๔)
๒๗. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ (ค ๖.๑ ป.๓/
๕)
๒๘. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (ค ๖.๑ ป.๓/๖)

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค ๑๔๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (๒๙ ตัวชีว้ ัด)
๑. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ ศูนย เศษสวนและ
ทศนิยมหนึ่งตําแหนง (ค ๑.๑ ป.๔/๑)
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับและศูนย เศษสวน และทศนิยมหนึง่ ตําแหนง (ค ๑.๑ ป.
๔/๒)
๓. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ (ค ๑.๒ ป.๔/๒)
๔. วิเคราะหและแสดงวิธหี าคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคน ของจํานวนนับและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ และสรางโจทยได (ค ๑.๒ ป.๔/๒)
๕. บวกและลบเศษสวนที่มตี ัวสวนเทากัน (ค ๑.๒ ป.๔/๒)
๖. บอกความสัมพันธของหนวยการวัดความยาว น้ําหนัก ปริมาตร หรือความจุ และเวลา (ค ๒.๑
ป.๔/๑)
๗. หาพืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ค ๒.๑ ป.๔/๒)
๘. บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา อานและเขียนเวลาโดยใชจุดและบอกระยะเวลา (ค ๒.๑ ป.๔/๓)
๙. คาดคะเนความยาว น้ําหนัก ปริมาตร หรือความจุ (ค ๒.๑ ป.๔/๔)
๑๐. แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา (ค ๒.๒ ป.๔/๑)
๑๑. เขียนบันทึกรายรับรายจาย (ค ๒.๒ ป.๔/๒)
๑๒. อานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณที่ระบุเวลา (ค ๒.๒ ป.๔/๓)
๑๓. บอกชนิดของมุม ชื่อมุม สวนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ (ค ๓.๑ ป.๔/๑)
๑๔. บอกไดวา เสนตรงหรือสวนของเสนตรงคูใดขนานกัน พรอมทั้งใชสัญลักษณแสดงการขนาน
(ค ๓.๑ ป.๔/๒)
๑๕. บอกสวนประกอบของรูปวงกลม (ค ๓.๑ ป.๔/๓)
๑๖. บอกไดวา รูปใดหรือสวนใดของสิ่งของมีลักษณะเปนรูปสี่เหลีย่ มมุมฉาก และจําแนกไดวา เปน
รูปสี่เหลีย่ มจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (ค ๓.๑ ป.๔/๔)
๑๗. บอกไดวารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเปนรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจํานวนแกนสมมาตร
(ค ๓.๑ ป.๔/๕)
๑๘. นํารูปเรขาคณิตมาประดิษฐเปนลวดลายตาง ๆ (ค ๓.๒ ป.๔/๑)
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๑๙. บอกจํานวนและความสัมพันธในแบบรูปของจํานวนทีเ่ พิ่มขึน้ หรือลดลงทีละเทากัน (ค ๔.๑ ป.
๔/๑)
๒๐. บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูปของรูปที่กาํ หนดให (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. ใชวิธกี ารที่หลากหลายแกปญหา (ค ๖.๑ ป.๔/๑)
๒๕. ใชความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญ
 หาในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๔/๒)
๒๖. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๔/๓)
๒๗. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่ สาร การสื่อความหมายและการนําเสนอได
อยางถูกตอง (ค ๖.๑ ป.๔/๔)
๒๘. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ (ค ๖.๑ ป.๔/
๕)
๒๙. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (ค ๖.๑ ป.๔/๖)

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค ๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ (๒๙ ตัวชีว้ ัด)
๑. เขียนและอานเศษสวน จํานวนคละ และทศนิยมไมเกินสองตําแหนง (ค ๑.๑ ป.๕/๑)
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนและทศนิยมไมเกินสองตําแหนง (ค ๑.๑ ป.๕/๒)
๓. เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและรอยละ เขียนรอยละในรูปเศษสวนและทศนิยมและเขียนทศนิยม
ในรูปเศษสวนและรอยละ (ค ๑.๑ ป.๕/๓)
๔. บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณระคนของเศษสวนพรอมทัง้ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ (ค ๑.๒ ป.๕/๑)
๕. บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่คําตอบเปนทศนิยมไมเกินสองตําแหนง
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ (ค ๑.๒ ป.๕/๒)
๖. วิเคราะหและแสดงวิธหี าคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับ เศษสวน
ทศนิยม และรอยละ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบและสรางโจทยปญหา
เกี่ยวกับจํานวนนับได (ค ๑.๒ ป.๕/๓)
๗. บอกคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ เต็มรอย และเต็มพันของจํานวนนับ และนําไปใชได
(ค ๑.๓ ป.๕/๑)
๘. บอกความสัมพันธของหนวยการวัด ปริมาตร หรือความจุ (ค ๒.๑ ป.๕/๑)
๙. หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม (ค ๒.๑ ป.๕/๒)
๑๐. หาพืน้ ทีข่ องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลีย่ ม (ค ๒.๑ ป.๕/๓)
๑๑. วัดขนาดของมุม (ค ๒.๑ ป.๕/๔)
๑๓. แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม (ค ๒.๒ ป.
๕/๑)
๑๔. บอกลักษณะและจําแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ (ค ๓.๑ ป.๕/๑)
๑๕. บอกลักษณะความสัมพันธและจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง 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. สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม (ค ๓.๒ ป.๕/๒)
๑๙. สรางเสนขนานโดยใชไมฉาก (ค ๓.๒ ป.๕.๓)
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๑

โรงเรียนบานเตาบา

๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
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บอกจํานวนและความสัมพันธในแบบรูปของจํานวนทีก่ ําหนดให (ค ๔.๑ ป.๕/๑)
เขียนแผนภูมิแทงที่มกี ารยนระยะของเสนแสดงจํานวน (ค ๕.๑ ป.๕/๑)
อานขอมูลจากแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ (ค ๕.๑ ป.๕/๒)
บอกไดวาเหตุการณทกี่ ําหนดใหนนั้ เกิดขึ้นอยางแนนอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได ไมเกิดขึ้น
อยางแนนอน (ค ๕.๒ ป.๕/๑)
ใชวิธกี ารที่หลากหลายแกปญหา (ค ๖.๑ ป.๕/๑)
ใชความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญ
 หาในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๕/๒)
ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๕/๓)
ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่ สาร การสื่อความหมายและการนําเสนอได
อยางถูกตอง (ค ๖.๑ ป.๕/๔)
เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ (ค ๖.๑ ป.๕/
๕)
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (ค ๖.๑ ป.๕/๖)

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ค ๑๖๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (๓๑ ตัวชี้วัด)
๑.
๒.
๓.
๔.

เขียนและอานทศนิยมไมเกินสามตําแหนง (ค ๑.๑ ป.๖/๑)
เปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนและทศนิยมไมเกินสามตําแหนง (ค ๑.๑ ป.๖/๒)
เขียนทศนิยมในรูปเศษสวนและเขียนเศษสวนในรูปทศนิยม (ค ๑.๑ ป.๖/๓)
บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน จํานวนคละ และทศนิยม
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ (ค ๑.๒ ป.๖/๑)
๕. วิเคราะหและแสดงวิธหี าคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับ เศษสวน
จํานวนคละ ทศนิยม และรอยละ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบและสราง
โจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวนนับได (ค ๑.๒ ป.๖/๒)
๖. บอกคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มหลักตาง ๆ ของจํานวนนับและนําไปใชได (ค ๑.๓ ป.๖/๑)
๗. บอกคาประมาณของทศนิยมไมเกินสามตําแหนง (ค ๑.๓ ป.๖/๒)
๘. ใชสมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู และสมบัตกิ ารแจกแจงในการคิดคํานวณ (ค ๑.๔ ป.
๖/๑)
๙. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับ (ค ๑.๔ ป.๖/๒)
๑๐. อธิบายเสนทางหรือบอกตําแหนงของสิ่งตาง ๆ โดยระบุทิศทาง และระยะทางจริงจากรูปภาพ
แผนที่ และแผนผัง (ค ๒.๑ ป.๖/๑)
๑๑. หาพืน้ ทีข่ องรูปสี่เหลี่ยม (ค ๒.๑ ป.๖/๒)
๑๒. หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม (ค ๒.๑ ป.๖/๓)
๑๓. แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม (ค ๒.๒ ป.๖/๑)
๑๔. แกปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ค ๒.๒ ป.๖/๑)
๑๕. เขียนแผนผังแสดงตําแหนงของสิง่ ตาง ๆ และแผนผังแสดงเสนทางการเดินทาง (ค ๒.๒ ป.๖/
๓)
๑๖. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติทเี่ ปนสวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ค ๓.๑ ป.๖/๑)
๑๗. บอกสมบัติของเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ (ค ๓.๑ ป.๖/๒)
๑๘. บอกไดวา เสนตรงคูใดขนานกัน (ค ๓.๑ ป.๖/๓)
๑๙. ประดิษฐทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิดจากรูปคลี่ หรือรูปเรขา
คณิตสองมิติทกี่ ําหนดให (ค ๓.๒ ป.๖/๑)
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๓

โรงเรียนบานเตาบา

๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
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สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ (ค ๓.๒ ป.๖/๒)
แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป (ค ๔.๑ ป.๖/๑)
เขียนสมการจากสถานการณหรือปญหาและแกสมการพรอมทั้งตรวจคําตอบ (ค ๔.๒ ป.๖/๑)
อานขอมูลจากกราฟเสน และแผนภูมิรูป วงกลม (ค ๕.๑ ป.๖/๑)
เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบและกราฟเสน (ค ๕.๑ ป.๖/๒)
บอกไดวาเหตุการณทกี่ ําหนดใหนนั้ เกิดขึ้นอยางแนนอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได ไมเกิดขึ้น
อยางแนนอน (ค ๕.๒ ป.๕/๑)
ใชวธิ ีการที่หลากหลายแกปญหา (ค ๖.๑ ป.๖/๑)
 หาในสถานการณตาง ๆ ได
ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญ
อยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๖/๒)
ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม (ค ๖.๑ ป.๖/๓)
ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสือ่ สาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ
ไดอยางถูกตอง (ค ๖.๑ ป.๖/๔)
เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ (ค ๖.๑ ป.๖/
๕)
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (ค ๖.๑ ป.๖/๖)

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๔

โรงเรียนบานเตาบา
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คําอธิบายรายวิชา
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง
ศึกษาฝกทักษะการคิดคํานวณ และการฝกการแกโจทยปญหาในเรื่องการเขียนและอาน
สัญลักษณแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจํานวนนับที่ไมเกินหนึง่ รอยและศูนย เปนตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทย การเปรียบเทียบ และเรียงลําดับจํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย การบวก ลบ
และบวก ลบระคน ของจํานวนนับไมเกินหนึง่ รอยและศูนย การวิเคราะห และหาคําตอบของโจทย
ปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับไมเกินหนึง่ รอยและศูนย ความยาว น้ําหนัก ปริมาตร
และความจุ โดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน บอกชวงเวลา จํานวนวันและชือ่ วันในการจําแนก
รูปสามเหลีย่ ม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี บอกจํานวนและความสัมพันธในรูปแบบของจํานวน
บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูปที่มีรปู ราง ขนาด หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง
ใชวิธีการทีห่ ลากหลาย ใชความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแก
ปญหาในสถานการณตางๆ ที่ใกลตัวผูเ รียน เกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากแหลงเรียนรู
ในทองถิน่ ไดอยางเหมาะสม เพื่อฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกโจทยปญหาโดยเรียงลําดับ
โจทยจากงายไปหาโจทยที่มคี วามซับซอนมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะเปนลําดับขั้น ใหเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษา และสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตอง เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิต
ศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพือ่ ใหมีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ
คิดริเริ่มสรางสรรค 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
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รวมทัง้ หมด ๑๕ ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง
มีความรูความเขาใจหลักเกณฑการอาน ความหมายของคํา ประโยค ขอความ สามารถ
เลือกอานหนังสือประเภทความรู ความบันเทิง คําที่มตี ัวการันต อักษรควบ อักษรนํา อานในใจ
ประโยค ขอความ จับใจความ คาดคะเนเหตุการณ
มีทักษะในการอานในใจ อานออกเสียง อานคําพืน้ ฐาน แจกลูก สะกดคําในมาตราตัว
สะกดตาง ๆ ผันวรรณยุกต ตั้งคําถาม ตอบคําถาม อานออกเสียงบทรอยแกว รอยกรอง ทํานอง
เสนาะ บทอาขยาน การเขียนโดยใชกระบวนการเขียน พัฒนางานเขียนของตนเอง การคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย เขียนเรื่องสัน้ เกีย่ วกับประสบการณ สถานที่
สําคัญในทองถิ่นตามจินตนาการ ฟง ดู สิ่งที่เปนความรู ความบันเทิง จับใจความสําคัญ ตั้งคําถาม
ตอบคําถาม พูดเลาเรื่องประสบการณแสดงความรูและความคิด มีทกั ษะในการพูดออกเสียงชัดเจน
และเหมาะสม บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ใชคําตรงความหมายในการเขียนประโยค
ขอความสั้น ๆ คําคลองจอง ใชภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิน่ ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ อาน
นิทาน เรื่องสัน้ วรรณกรรม รอยแกว และรอยกรองสําหรับเด็ก บทรองเลน ทองจําบทอาขยานที่
กําหนด
มีมารยาท และนิสัยรักการอาน การฟง ดู พูด และนําขอคิดไปใชในชีวิตประจําวันอยาง
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

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๓
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และการฝกการแกโจทยปญหา เขียน และอานตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจํานวนนับ ตัวเลข แสดงจํานวน
ในรูปกระจาย เปรียบเทียบ และเรียงลําดับจํานวนนับ ไมเกินหนึง่ แสนและศูนย คาของเลขโดดใน
แตละหลัก การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจํานวนนับไมเกินหนึง่ แสนและศูนย การคูณจํานวนหนึง่ หลักกับจํานวนไมเกินสี่หลัก การคูณ
จํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก การหารที่ตัวตัง้ ไมเกินสีห่ ลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก หาคําตอบ
ของโจทยปญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร โจทยปญหาระคนของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจํานวนนับไมเกินหนึ่งแสนและศูนย การสรางโจทยปญหาโจทยปญหา สถานการณคณิต
ศาสตรกับเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน การบวก การลบ การคูณ การหาร บอกความยาว
น้ําหนัก ปริมาตรและความจุ บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา (เลือกเครื่องมือวัดความยาว เครื่องชั่ง
เครื่องตวง เปรียบเทียบ ความยาว นํา้ หนัก การชัง่ ปริมาตร และความจุของภาชนะ ในหนวย
เดียวกัน คาดคะเน ความยาว คาดคะเนนํา้ หนัก การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของ
ภาชนะ วัดความยาว การตวง บอกความสัมพันธของหนวยการวัด ความยาว หนวยการชัง่ ความ
สัมพันธของหนวยเวลา อานและเขียนเวลา จํานวนเงิน บันทึกรายรับรายจาย บันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา แกปญ
 หาและแกโจทยปญหาเกีย่ วกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน
และเวลา บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เปนสวนประกอบของสิ่งของที่มีลกั ษณะเปนรูปเรขา
คณิตสามมิติ รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปหาเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปแปด
เหลี่ยม รูปเรขาคณิตตาง ๆ ที่อยูในสิง่ แวดลอมรอบตัว ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร
จากรูปทีก่ ําหนดให เขียนชือ่ จุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรง มุม และสัญลักษณ รูปเรขาคณิต
สองมิติโดยใชแบบของรูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติที่กาํ หนดใหในแบบตาง ๆ แบบรูปของรูป
ที่มีรูปราง ขนาด หรือสีที่สมั พันธกนั สองลักษณะ รวบรวมและจําแนกขอมูล เกี่ยวกับตนเอง และ
สิ่งแวดลอมใกลตัวที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน อานขอมูลจากแผนภูมริ ูปภาพ และแผนภูมิแทงอยาง
งาย
ใชวิธีการทีห่ ลากหลาย ใชความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแก
ปญหาในสถานการณตางๆ ที่ใกลตัวผูเรียน เกีย่ วกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จากแหลงเรียนรู
ในทองถิน่ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตอง เชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพือ่ ใหมีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ
คิดริเริ่มสรางสรรค 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
รวมทัง้ หมด ๒๘ ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ๔
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๑๖๐ ชัว่ โมง
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ ฝกแกโจทยปญหาในเรื่องการเขียนและอานสัญลักษณ
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ ศูนย เศษสวน และทศนิยมหนึ่ง
ตําแหนง การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายเปรียบเทียบและเรียงลําดับ จํานวนนับ และ
ศูนย เศษสวน และทศนิยมหนึง่ ตําแหนงหลัก และคาของเลขโดดในแตละหลักของจํานวนนับ การ
บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน จํานวนนับและศูนย การวิเคราะหและแสดงวิธี
หาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับและศูนย การบวกและลบเศษสวน
ที่มีสวนเทากันการบอกความสัมพันธของหนวยการวัดความยาว นํ้าหนัก ปริมาตรหรือความจุ หนวย
การชั่ง หนวยการตวง และหนวยเวลา หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หนวยเวลา บอกเวลาบน
หนาปดนาฬิกา เปนนาฬิกาและนาที อานและเขียนเวลาโดยใชจุด และบอกระยะเวลา คาดคะเน
ความยาว นํ้าหนัก ปริมาตรหรือความจุ แกโจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง
เงิน และเวลาอานและเขียน บันทึกรายรับ รายจาย บันทึกกิจกรรม หรือเหตุการณที่ระบุเวลาและ
การอานตารางเวลา บอกชนิดของมุม ชือ่ มุม สวนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณแทนมุม
เสนตรงหรือสวนของเสนตรงคูใดขนานกัน พรอมทัง้ ใชสัญลักษณแสดงการขนาน สวนประกอบของ
รูปวงกลม (จุดศูนยกลาง รัศมี เสนผานศูนยกลาง เสนรอบวง หรือเสนรอบรูปวงกลม) รูปใดหรือ
สวนใดของสิง่ ของมีลักษณะเปนรูปสี่เหลีย่ มมุมฉาก และจําแนกไดวาเปนรูปสี่เหลีย่ มจัตุรัส หรือรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา บอกวารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเปนรูปที่มีแกนสมมาตร บอกจํานวนแกนสมมาตร
การประดิษฐลวดลาย โดยใชรูปเรขาคณิต บอกจํานวน และความสัมพันธในแบบรูปของจํานวนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเทากัน แบบรูปของรูปเรขาคณิตตามทีก่ ําหนดให การรวบรวม จําแนกขอมูล
เกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน จากแหลงเรียนรูในทองถิ่น อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
แผนภูมิแทง และตาราง เขียนแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแทง
กิจกรรมการเรียนรูเปนการเนนจัดประสบการณ จัดกิจกรรมกลุม หรือเกม ใหผูเรียนมี
สวนรวมในการสรางความคิดรวบยอด วิธีการที่หลากหลาย นําประสบการณ ความคิด เศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตา ง ๆ
ที่ไดนําไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชคณิตศาสตรประจําวันอยางสรางสรรค ไดอยางเหมาะสม
ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ สรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพือ่ ใหมีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ
คิดริเริ่มสรางสรรค 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

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร ๕
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๑๖๐ ชัว่ โมง
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกแกโจทยปญหา ในเรื่องการเขียนและอานเศษ
สวน จํานวนคละและทศนิยมไมเกินสองตําแหนง เศษสวนแท เศษเกิน เศษสวนที่เทากับจํานวนนับ
การเขียนจํานวนนับในรูปเศษสวน การเขียนเศษเกินในรูปจํานวนคละ และการเขียนจํานวนคละใน
รูปเศษเกิน เศษสวนที่เทากัน เศษสวนอยางตํา่ การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย เขียนเศษสวนใน
รูปทศนิยมและรอยละเขียนรอยละในรูปเศษสวนและทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปเศษสวน และรอย
ละ การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบของ ๑๐ และ ๑๐๐ ในรูปทศนิยม และรอยละ
เปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนและทศนิยมไมเกินสองตําแหนง คาประจําหลัก และคาของเลข
โดดในแตละหลักของจํานวนนับ และทศนิยมไมเกินสองตําแหนง การเปรียบเทียบ และเรียงลําดับ
เศษสวนที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัวหนึง่ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
ระคนของเศษสวน การบวก การลบเศษสวนที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัวหนึง่ การ
คูณเศษสวนกับจํานวนนับ การคูณเศษสวนกับเศษสวน การหารเศษสวนดวยจํานวนนับ การหาร
จํานวนนับดวยเศษสวน การหารเศษสวนดวยเศษสวนบวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของ
ทศนิยมที่คาํ ตอบเปนทศนิยมไมเกินสองตําแหนง การบวก และการลบทศนิยมไมเกินสองตําแหนง
การคูณทศนิยมไมเกินสองตําแหนงกับจํานวนนับ
การคูณทศนิยมหนึง่ ตําแหนงกับทศนิยมหนึ่ง
 หา และโจทยปญหาระคนของจํานวนนับ
ตําแหนงวิเคราะห และแสดงวิธหี าคําตอบของโจทยปญ
เศษสวน ทศนิยมและรอยละ การบวก การลบ การคูณ การหารและการบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
จํานวนนับ โจทยปญหาที่ใชบัญญัติไตรยางศ โจทยปญ
 หาการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม
โจทยปญหารอยละในสถานการณตาง ๆ รวมถึงโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการหากําไร ขาดทุน
การลดราคา และการหาราคาขาย สรางโจทยปญหาคณิตกับคุณธรรม เกี่ยวกับจํานวนนับ การ
บวก ลบ คูณ หารเศษสวน การบวก ลบ คูณระคนของเศษสวนและจํานวนนับ คาประมาณใกล
เคียง จํานวนเต็มสิบ เต็มรอย และเต็มพันของจํานวนนับ และนําไปใชไดบอกความสัมพันธ ของ
หนวยการวัด ปริมาตร หรือความจุ หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม หาพืน้ ที่
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลีย่ ม วัดขนาดของมุม หาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลีย่ ม
มุมฉาก แกปญ
 หาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม บอก
ลักษณะและจําแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดตาง ๆ ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด
ความสัมพันธ และจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ รูปสีเ่ หลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผา รูปสี่เหลีย่ ม
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ขนมเปยกปูน รูปสี่เหลีย่ มดานขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลีย่ มรูปวาว สวนประกอบ ความ
สัมพันธและจําแนกรูปสามเหลี่ยมชนิดตางๆ รูปสามเหลี่ยมแบงตามลักษณะของดานรูปสามเหลีย่ ม
แบงตามลักษณะของมุม สวนประกอบของรูปสามเหลีย่ ม มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมสรางมุมโดย
ใชโพรแทรกเตอร สรางรูปสีเ่ หลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลมสรางเสนขนานโดยใชไม
ฉาก บอกจํานวนและความสัมพันธในแบบรูปของจํานวนทีก่ ําหนดให เขียนแผนภูมิแทงที่มกี ารยน
ระยะของเสน แสดงจํานวน การเก็บรวบรวมขอมูล และการจําแนกขอมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันจากแหลงเรียนรูในทองถิน่ อานขอมูลจากแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ คาดคะเนเกี่ยวกับ
การเกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นอยางแนนอน อาจจะเกิดขึน้ หรือไมก็ได ไมเกิดขึ้น
ใชวิธีการทีห่ ลากหลายแกปญ
 หา ใชความรู และนําประสบการณ ความคิด เศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตา ง ๆ
ที่ไดนําไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชคณิตศาสตรประจําวันอยางสรางสรรค ไดอยางเหมาะสม
ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษา และสัญลักษณทางคณิต
ศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพือ่ ใหมีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ
คิดริเริ่มสรางสรรค 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
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร ๖
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๑๖๐ ชัว่ โมง
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกแกโจทยปญหาเรือ่ งการเขียนและอาน ทศนิยม
ไมเกินสามตําแหนง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การเขียนทศนิยมไมเกินสามตําแหนงในรูปเศษ
สวน การเปรียบเทียบและเรียงลําดับ เศษสวนและทศนิยม คาประจําหลัก และคาของเลขโดดใน
แตละหลักของทศนิยมสามตําแหนง บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน
จํานวนคละและทศนิยม การบวก ลบ คูณ หารและการบวก ลบ คูณ หารระคนทศนิยมทีม่ ีผลลัพธ
เปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนงวิเคราะหและแสดงวิธหี าคําตอบ โจทยปญหาและโจทยปญหาระคน
ของจํานวนนับ เศษสวน จํานวนคละ ทศนิยม และรอยละ สรางโจทยปญหาคณิตกับคุณธรรม การ
คูณ หาร และการคูณ หารระคนของทศนิยม โจทยปญ
 หารอยละในสถานการณตางๆ รวมถึงโจทย
ปญหารอยละเกี่ยวกับการหากําไร ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย การหาราคาทุน และ
ดอกเบี้ย บอกคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็ม หลักตาง ๆ ของจํานวนเต็มหมืน่ เต็มแสนและเต็ม
ลาน นับและนําไปใชได คาประมาณของทศนิยมไมเกินสามตําแหนง สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยน
หมู แจกแจงการบวก คูณ บวก ลบ คูณ หารระคน ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จํานวนนับ ตัวประกอบ
จํานวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ อธิบายเสนทางหรือบอกตําแหนงของสิง่ ตาง ๆ โดยระบุทิศ
ทางและระยะทางจริงจากรูปภาพ แผนที่ และแผนผัง ทิศ การบอกตําแหนงโดยใชทิศ มาตราสวน
การอานแผนผัง หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยใชความยาวของดานและสมบัติของเสนทแยงมุม หา
ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป วงกลม แกปญหาเกีย่ วกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลีย่ ม
และรูปวงกลม คาดคะเนพืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยม โจทยปญ
 หาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป พื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยม และพื้นที่ของรูปวงกลม ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เขียนแผนผังแสดง
ตําแหนงของสิง่ ตาง ๆ และแผนผังแสดงเสนทางการเดินทาง และการเขียนแผนผังโดยสังเขป บอก
ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ ที่เปนสวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเสนทแยงมุม
ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ คุณสมบัติของเสนตรงที่ขนานกันโดยอาศัยมุมแยงและอาศัยผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัดเปน ๑๘๐ องศา ประดิษฐทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติ สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิด
 หาเกี่ยวกับแบบรูป เขียนสมการจากสถานการณหรือปญหา และแกสมการพรอมทั้ง
ตาง ๆ แกปญ
ตรวจคําตอบ สมการเชิงเสนที่มีตวั ไมทราบคาหนึ่งตัว การแกสมการโดยใชสมบัติของการเทากัน
เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หรือหาร การแกโจทยปญหาดวยสมการอานขอมูลจากกราฟเสน และ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

แผนภูมิรูป วงกลม เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ กราฟเสนเกีย่ วกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
จากแหลงเรียนรูในทองถิน่ อธิบายเหตุการณโดยใชคําวาเกิดขึ้นอยางแนนอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม
ก็ได ไมเกิดขึน้ อยางแนนอน คาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ
ใชวิธีการทีห่ ลากหลายแกปญหา ใชความรู และนําประสบการณ ความคิด เศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตา ง ๆ
ที่ไดนําไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชคณิตศาสตรประจําวันอยางสรางสรรค ไดอยางเหมาะสม
ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษา และสัญลักษณทางคณิต
ศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชื่อมโยง
ความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพือ่ ใหมีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดคํานวณ มีเหตุผลในการแกปญหา มีความ
คิดริเริ่มสรางสรรค 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

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ค ๑๑๑๐๑ ชื่อวิชาคณิตศาสตร ๑
หนวยการเรียนรู ๑๔ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

๔

๕

ชื่อหนวยการเรียนรู
จํานวนนับ ๑ ถึง ๕ และ ๐
- การบอกจํานวน การอาน การเขียน ตัว
หนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทน
จํานวน
- การเปรียบเทียบจํานวน
- การเรียงลําดับจํานวน
จํานวน ๖ ถึง ๑๐
- การบอกจํานวน การอาน การเขียน ตัว
หนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทน
จํานวน
- การเปรียบเทียบจํานวน
- การเรียงลําดับจํานวน
การบวกจํานวนสองจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน ๙
- การบวกทีม่ ีผลบวกไมเกิน ๙
- โจทยปญหาการบวกทีม่ ีผลบวกไมเกิน ๙
การลบจํานวนสองจํานวนทีม่ ีตัวตั้งไมเกิน ๙
- การลบทีม่ ีตัวตั้งไมเกิน ๙
- โจทยปญหาการลบทีม่ ตี ัวตั้งไมเกิน ๙
จํานวนนับ ๑๑ ถึง ๒๐
- การบอกจํานวน การอาน และการเขียน
ตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ค ๑.๑ ป.๑/๑, ๘
๔
ป.๑/๒
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ค ๑.๑ ป.๑/๑,
ป.๑/๒

๑๐

๕

ค ๑.๑ ป.๑/๑

๑๖

๘

ค ๑.๑ ป.๑/๑

๒๐

๑๐

ค ๑.๑ ป.๑/๑,
ป.๑/๒

๑๐

๕

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๖

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๖

๗

๘

๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
จํานวน
- การเขียนในรูปกระจาย
- การเปรียบเทียบจํานวนและการใชเครื่อง
หมาย = ≠ > <
- การเรียงลําดับจํานวน
การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้ง
ไมเกิน ๒๐
- การบวกทีม่ ีผลบวกไมเกิน ๒๐
- โจทยปญหาการบวกทีม่ ีผลบวก
ไมเกิน ๒๐
- การลบทีม่ ีตัวตั้งไมเกิน ๒๐
- โจทยปญหาการลบทีม่ ตี ัวตั้งไมเกิน ๒๐
การวัดความยาว
- การวัดความยาวโดยใชเครื่องวัดที่มหี นวย
ไมใชหนวยมาตรฐาน
- การวัดความสูงโดยใชเครื่องวัดที่มหี นวย
ไมใชหนวยมาตรฐาน
- การวัดระยะทางโดยใชเครื่องวัดที่มหี นวยไม
ใชหนวยมาตรฐาน
การชั่ง
- การชั่งโดยใชเครื่องชั่งทีม่ ีหนวยไมใชหนวย
มาตรฐาน
การตวง
- การตวงโดยใชเครื่องตวงที่มหี นวยไมใช
หนวยมาตรฐาน

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

ค ๑.๑ ป.๑/๑,
ป.๑/๒

๒๐

๑๐

ค ๒.๑ ป.๑/๑

๘

๔

ค ๒.๑ ป.๑/๑

๖

๓

ค ๒.๑ ป.๑/๑

๖

๓

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๗

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
จํานวนนับ ๒๑ ถึง ๑๐๐
- การบอกจํานวน การอานและการเขียน ตัว
หนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทน
จํานวน
- การเขียนในรูปกระจายและคาของตัวเลขใน
แตละหลัก
- การเรียงลําดับจํานวน
- การนับเพิม่ ที่ละ ๑ และที่ละ ๒ การนับลดที่
ละ ๑
- แบบรูปของจํานวนทีเ่ พิม่ ขึ้นที่ละ ๑ ทีล่ ะ ๒
และลดลงที่ละ ๑
- การเปรียบเทียบจํานวนและการใช
เครื่องหมาย = ≠ > <
การเตรียมความพรอมทางเรขาคณิต
- การจัดกลุม เรขาคณิต
- แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่
สัมพันธกนั ในลักษณะของรูปราง หรือขนาด
หรือสี
เวลา
- ชวงเวลาในแตละวัน
- จํานวนวันในหนึง่ สัปดาห ชื่อวันในหนึ่ง
สัปดาห ชื่อเดือนใน หนึง่ ปและจํานวนวันในแต
ละเดือน
การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้ง
ไมเกิน ๑๐๐

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด
ค๑.๑ ป.๑/
๑,ป.๑/๒

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๑๖
๘

ค ๓.๑ ป.๑๑
ค ๔.๑ ป.๑/๑,
ป.๑/๒

๔

๒

ค ๒.๑ ป.๑/๑,
ป.๑/๒

๖

๓

ค ๑.๒ ป.๑/๑

๒๐

๑๐

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๘

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๑๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- การบวกทีม่ ีผลบวกไมเกิน ๑๐๐
- โจทยปญหาที่มีตัวตัง้ ไมเกิน ๑๐๐
- การลบมีม่ ีตัวตั้งไมเกิน ๑๐๐
- โจทยปญหาการลบทีม่ ตี ัวตั้งไมเกิน ๑๐๐
การบวก ลบระคน
- การบวก ลบระคน
- โจทยปญหา การบวกลบระคน
***คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจาก
แหลงเรียนรูในทองถิน่ ***

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

ค ๑.๒ ป.๑/๒

๑๖

๘

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

๓๔

๑๗

๒๐๐

๑๐๐

รวม

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ค ๑๒๑๐๑ ชื่อวิชาคณิตศาสตร ๒
หนวยการเรียนรู ๑๔ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

๔

ชื่อหนวยการเรียนรู
จํานวนไมเกิน ๑๐๐
- การบอกจํานวน การอาน และการเขียน
ตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย
- การเปรียบเทียบจํานวน
การบวกลบจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตัง้ ไมเกิน
๑๐๐
- การบวกลบจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตั้งไม
เกิน ๑๐๐
- โจทยปญหาการบวกลบจํานวนซึ่งมีผลลัพธ
และตัวตั้งไมเกิน ๑๐๐
การวัดความยาว
- การวัดความยาว โดยใชเครื่องวัดที่มหี นวย
มาตรฐาน
- การวัดความสูงโดยใชเครื่องวัดที่มหี นวย
มาตรฐาน
- การวัดระยะทางโดยใชเครื่องวัดที่มหี นวย
มาตรฐาน
จํานวนไมเกิน ๑,๐๐๐
- การบอกจํานวนการอาน และการเขียนตัว
หนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแทน
จํานวน
- การเขียนในรูปกระจาย

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ค ๑.๑ ป.๒/๑, ๑๐
๕
ป.๒/๒
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ค ๑.๒ ป.๒/๑,
ป.๒/๒

๑๐

๕

ค ๒.๑ ป.๒/๑
ค ๒.๒ ป.๒/๑

๑๐

๕

ค๑.๑ ป.๒/
๑,ป.๒/๒

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๒

๖

๗๐

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- การเปรียบเทียบจํานวนและการใช
เครื่องหมาย = ≠ > <
- การเรียงลําดับจํานวน
การบวกลบจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตัง้ ไมเกิน
๑,๐๐๐
- การบวก การลบจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน ๑,๐๐๐
- โจทย ปญหาการบวก การลบ จํานวนซึง่ มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน ๑,๐๐๐
การชั่ง
- การชั่งโดยใชเครื่องชั่งทีม่ ีหนวยมาตรฐาน
และบอกน้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด
- การเปรียบเทียบน้ําหนัก
การนับเพิ่มและการคูณ
- การนับเพิม่ ที่ละ ๕,๑๐ และ ๑๐๐
- การคูณจํานวนที่มหี นึง่ หลักกับหนึ่งหลัก
เวลา
- การบอกเวลาบนหนาปดนาฬิกาชวง ๕นาที
- การบอกวัน เดือน ป จากปฏิทิน
- การบอกชือ่ เดือน และลําดับที่ของเดือน
การนับลดและการหาร
- การนับลดทีละ ๒,๑๐ และ ๑๐๐
- การหารจํานวนที่มหี นึง่ หลักกับหนึ่งหลัก
เงิน
- การจําแนกและบอกคาของเงินเหรียญและ

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

ค ๑.๒ ป.๒/๑,
ป.๒/๒

๑๒

๖

ค ๒.๑ ป.๒/๒
ค ๒.๒ ป.๒/๑

๑๐

๕

ค ๔.๑ ป.๒/๑,
ป.๒/๒

๑๒

๖

ค ๒.๑ ป.๒/๕,
ป.๒/๖

๑๔

๗

ค ๔.๑ ป.๒/๑,
ป.๒/๒

๑๔

๗

ค ๒.๑ ป.๒/๔

๘

๔

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๑

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
ธนบัตร
- การเปรียบเทียบคาของเงิน
- การแลกเงิน
การคูณและการหารจํานวนที่มีตัวตัง้ มีสองหลัก
- การคูณและการหารจํานวนที่ตัวตั้งมีสอง
หลัก
- โจทยปญหาการคูณและการหาร
การตวง
- การตวงและการบอกปริมาตร
- การหาความจุและบอกความจุของภาชนะ
โดยการตวงเปนลิตร
- การเปรียบเทียบความจุ
รูปเรขาคณิต
- การเขียนรูปเรขาคณิต
- การจําแนกรูป เรขาคณิต สองมิติ สามมิติ
- การเขียนชื่อของจุด สวนของเสนตรง รังสี
เสนตรง มุม และการเขียนสัญลักษณแทน
โจทยปญหาระคน
- การเขียนโจทยปญหาการบวก การลบ การ
คูณ การหาร ระคน
***คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น***

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

ค ๑.๒ ป.๒/๒

๑๔

๗

ค ๒.๑ ป.๒/๓
ค ๒.๒ ป.๒/๑

๑๒

๖

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

๑๔

๗

ค ๑.๒ ป.๒/๒

๑๔

๗

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

๓๔

๑๗

๒๐๐

๑๐๐

รวม
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ค ๑๓๑๐๑ ชื่อวิชาคณิตศาสตร ๓
หนวยการเรียนรู ๑๓ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

๔

๕

ชื่อหนวยการเรียนรู
จํานวนไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐
- การบวกจํานวน และการเขียนตัวหนังสือ
ตัวเลขฮินดู อารบิก และตัวเลขไทย
- การเปรียบเทียบจํานวน และการใชเครื่อง
หมาย = , ≠ , > , <
- การเรียงลําดับจํานวน
การบวกลบจํานวนทีม่ ีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน
๑,๐๐๐
- การบวกลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไม
เกิน ๑,๐๐๐
- โจทยปญหาการบวกลบที่มีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน ๑,๐๐๐
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมแิ ทง
- การอาน การเขียน
- การอภิปรายประเด็นตางๆ
การวัดความยาว
- การวัดความยาวโดยใชเครื่องวัดที่มหี นวย
มาตรฐาน
- การเปรียบเทียบความยาว
- การคาดคะเนความยาว
ทบทวนการคูณและการหาร
- ความหมายของการคูณ การหาร

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ค ๑.๑ ป.๓/๑, ๑๒
๖
ป.๓/๒
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ค ๑.๒ ป.๓/๑,
ป.๓/๒

๑๒

๖

ค ๕.๑ ป.๓/๑,
ป.๓/๒

๑๒

๖

ค ๒.๑ ป.๓/๑

๑๒

๖

ค ๑.๒ ป.๓/๑

๑๒

๖

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๓

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๖

๗

๘

๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- การคูณจํานวนหนึง่ หลัก สองหลัก
- การหารยาว
- ความสัมพันธของการคูณและการหาร
เวลา
- การบอกเวลาจากหนาปดนาฬิกาโดยการ
อานและเขียนเปนนาที ชัว่ โมง
- อาน วัน เดือน ป จากปฏิทิน
- บอกความสัมพันธระหวางหนวยเวลา
การบวกลบจํานวนทีม่ ีตัวตั้งไมเกิน ๑๐,๐๐๐
- การบวกจํานวนสองจํานวนและสามจํานวน
ซึ่งมีผลบวกไมเกิน ๑๐,๐๐๐
- การลบจํานวนสองจํานวนที่มีตวั ตั้งไมเกิน
๑๐,๐๐๐
- โจทยปญหาการบวกและการลบ
- โจทยปญหาระคน
การชั่ง การตวง
- การคาดคะเน น้าํ หนัก ปริมาตรความจุได
สัมพันธกับเครื่องวัดที่มหี นวยมาตรฐาน
- การแกโจทยปญหาและสถานการณเกี่ยวกับ
การชั่ง การตวง
การคูณ
- การคูณจํานวนที่ม๑ี หลัก กับจํานวนที่ไม
เกิน ๔ หลัก
- การคูณจํานวนที่มี ๒ หลัก กับจํานวนที่มี ๒
หลัก

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

ค ๒.๑ ป.๓/๔,
ป.๓/๕

๑๒

๖

ค ๑.๒ ป.๓/๑,
ป.๓/๒

๑๘

๙

ค ๒.๑ ป.๓/๒
ค ๒.๒ ป.๓/๑

๑๒

๖

ค ๑.๒ ป.๓/๑,
ป.๓/๒

๑๖

๘

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๔

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- โจทยปญหา
การหาร
- การหารทีต่ ัวตั้งไมเกิน ๔ หลัก และตัวหาร
ไมเกิน ๑ หลัก
- โจทยปญหา
เงินและการบันทึกรายรับรายจาย
- การจําแนกและบอกคาของเงินเหรียญและ
ธนบัตรคาตางๆกัน
- โจทยปญหา
รูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร
- การบอกชนิดของรูปเรขาคณิต
- การเขียนรูปเรขาคณิต โดยใชแบบรูป
เรขาคณิต
- รูปที่มีแกนสมมาตร
จุด สวนของเสนตรง เสนตรง รังสี มุม
- จุด รังสี สวนของเสนตรง จุดตัดมุม
***คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น***

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

ค ๑.๒ ป.๓/๑,
ป.๓/๒

๑๖

๘

ค ๒.๒ ป.๓/๑,
ป.๓/๒

๑๒

๖

ค ๓.๑ ป.๓/๑,
ป.๓/๒
ค ๓.๒ ป.๓/๑,
ป.๓/๒

๑๔

๗

ค ๓.๑ ป.๓/๓

๑๐

๕

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

๓๐

๑๕

๒๐๐

๑๐๐

รวม

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑ ชื่อวิชาคณิตศาสตร ๔
หนวยการเรียนรู ๑๓ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

ชื่อหนวยการเรียนรู
จํานวนนับที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐
- การบอกจํานวน การอาน และการเขียน
ตัวหนังสือตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทน
จํานวน
- การเขียนในรูปกระจาย และคาของตัวเลข
ในแตละหลัก
- การเปรียบเทียบจํานวนและการในเครื่อง
หมายแสดงการเปรียบเทียบ
- การเรียงลําดับจํานวน
การบวกและการลบ
- การบวกจํานวนที่มหี ลายหลัก
- การลบจํานวนทีม่ ีหลายหลัก
- โจทยปญหาการบวก
- โจทยปญหาการลบ
เรขาคณิต
- สวนของระนาบ
- จุด สวนของเสนตรง เสนตรง และรังสี
- มุม จุดยอดมุม แขนของมุม การเรียกชื่อ
มุม
- มุมฉาก มุมแหลม มุมปาน
- รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูป
สี่เหลี่ยมผืนผา เสนทแยงมุมเสนขนาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ค ๑.๑ ป.๔/๑,
๖
๔
ป.๔/๒
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ค ๑.๒ ป.๔/๑,
ป.๔/๒, ป.๔/๓

๑๕

๙

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

๑๕

๙

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๖

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๔

๕

๖

๗

๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
การคูณ
- การคูณจํานวนที่มหี นึง่ หลักกับจํานวนที่มี
หลายหลัก
- การคูณจํานวนที่มากกวาสองหลักกับ
จํานวนกวาสองหลัก
- โจทยปญหาการคูณ
การหาร
- การหารทีต่ ัวหารไมเกินสามหลัก
- โจทยปญหาการหาร
สถิติและความนาจะเปนเบือ้ งตน
- การอานแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง
- การเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง
- การอานตาราง
- ความนาจะเปน
การวัด
- การวัดความยาว
- การชั่ง
- การตวง
พื้นที่
- การหาพืน้ ที่จากการนับตาราง
- การหาพืน้ ที่โดยประมาณจากการนับตาม
ตาราง
- การหาพืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ค ๑.๒ ป.๔/๑, ๑๕
๙
ป.๔/๒
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ค ๑.๒ ป.๔/๑,
ป.๔/๒

๑๕

๙

ค ๕.๑ ป.๔/๑,
ป.๔/๒, ป.๔/๓

๑๕

๙

ค ๒.๑ ป.๔/๑

๑๕

๙

ค ๒.๑ ป.๔/๒

๘

๕

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๗

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๙

๑๐

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ค ๒.๒ ป.๔/๑, ๑๐
๖
ป.๔/๒
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

เงิน
- การเขียนจํานวนเงินโดยใชจุดและการอาน
- การเปรียบเทียบจํานวนเงินและการแลกเงิน
- โจทยปญหาและสถานการณเกี่ยวกับเงิน
- บันทึกรายรับ-รายจาย
เศษสวน
ค ๑.๒ ป.๔/๓
- ความหมาย การอานและการเขียนเศษสวน
- การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน
- การบวกเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน
การลบเศษสวนที่มีตวั สวนเทากัน

๘

๕

๑๑

เวลา
- การบอกเวลา การเขียนบอกเวลาโดยใชจุด
และการอาน
- การบอกชวงเวลา
- การอาน และการบันทึกเหตุการณหรือ
กิจกรรมที่ระบุเวลา
- ความสัมพันธระหวางหนวยเวลา
- โจทยปญหาและสถานการณเกี่ยวกับเวลา

ค ๒.๑ ป.๔/๑,
ป.๔/๓

๑๒

๘

๑๒

ทศนิยม
ค ๑.๑ ป.๔/๑,
- ความหมาย การอานและการเขียนทศนิยม ป.๔/๒
หนึง่ ตําแหนง
- การเปรียบเทียบทศนิยมและการใชเครื่อง
หมายแสดงการเปรียบเทียบ

๖

๔

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๘

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
การบวก ลบ คูณ หารระคน
- การบวก ลบ คูณ หารระคน
- โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ
และการหารระคน
***คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น***

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ค ๑.๒ ป.๔/๑, ๑๐
๖
ป.๔/๒
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

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

รวม

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๐

๘

๑๖๐

๑๐๐

๗๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ค ๑๕๑๐๑ ชื่อวิชาคณิตศาสตร ๕
หนวยการเรียนรู ๑๔ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
จํานวนนับ
๘
๕
ค ๑.๑ ป.๕/๑,
- การอานและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลข
ป.๕/๒
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจํานวน
ค ๑.๓ ป.๕/๑
- การเขียนในรูปกระจายและคาของตัวเลขใน ค ๔.๑ ป.๕/๑
แตละหลัก
- การเปรียบเทียบจํานวนและการใชเครื่อง
หมายแสดงเปรียบเทียบ
- การเรียงลําดับจํานวน
- แบบรูปของจํานวนนับที่เพิม่ ขึ้นและลดลงที่
ละเทาๆกัน
การบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ
ค ๑.๒ ป.๕/๒, ๑๖
๑๐
- การบวกและการลบ
ป.๕/๓
- การบวก ลบจํานวนที่มหี ลายหลัก
- การคูณ หารจํานวนที่มหี ลายหลัก
- โจทยปญหาการบวก ลบ
- โจทยปญหาการคูณ
มุม
ค ๒.๑ ป.๕/๔
๘
๕
- จุดยอดมุม แขนของมุม
ค ๓.๑ ป.๕/๑
- การเรียกชื่อมุม
- ชนิดของมุม
- การสรางมุมโดยใชไมโพรแทรกเตอร
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๐

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๔

๕

๖

๗

๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
เสนขนาน
- เสนขนาน
- สัญลักษณแทนเสนขนาน
- การสรางเสนขนานโดยใชไมฉาก
สถิติและความนาจะเปนเบือ้ งตน
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- การอาน การเขียน แผนภูมิแทง
- แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ
- ความนาจะเปน
เศษสวน
- ความหมาย การอานและการเขียนเศษสวน
- การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตวั สวนเทากัน
- เศษสวนอยางต่าํ
- เศษสวนแท เศษสวนเกิน เศษสวนคละ
การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน
- การบวก ลบเศษสวนทีม่ ีตัวสวนเทากัน
- การบวก ลบเศษสวนทีม่ ีตัวไมสวนเทากัน
- การคูณ หารเศษสวน
- โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษสวน
ทศนิยม
- ความหมาย การอานและการเขียนทศนิยม
หนึง่ ตําแหนง
- การเปรียบเทียบทศนิยมและการใชเครื่อง
หมายแสดงการเปรียบเทียบ
- ความสัมพันธระหวางเศษสวนและทศนิยม

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด
ค ๓/๒ ป.๕/๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๕
๓

ค ๕.๑ ป.๕/๑,
ป.๕/๒
ค ๕.๒ ป.๕/๑

๕

๓

ค ๑.๑ ป.๕/๑,
ป.๕/๒

๑๖

๑๐

ค ๑.๒ ป.๕/๑
ค ๑.๒ ป.๕/๓

๑๗

๑๑

ค ๑.๑ ป.๕/๑
ค ๑.๒ ป.๕/๒
ค ๑.๓ ป.๕/๑

๖

๔

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๑

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๙

๑๐

๑๑

๑๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม
- การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ทศนิยมหนึ่ง
ตําแหนง
- โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม
ทศนิยมหนึ่งตําแหนง
- แบบรูปของทศนิยม
บทประยุกต
- โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ
และการหารระคน
- รอยละกับเศษสวน ทศนิยม
- โจทยปญหารอยละ
- โจทยปญหา การซื้อขาย กําไร ขาดทุน
รูปสี่เหลี่ยม
- ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
- แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
- การสรางรูปสี่เหลี่ยม
- การหาพืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- โจทยปญหาการหาพืน้ ที่
รูปสามเหลีย่ ม
- สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
- ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
- การสรางรูปสามเหลีย่ ม
- การหาพืน้ ที่ของรูปสามเหลี่ยม

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด
ค๑.๒ ป.๕/๒
ป.๕/๓
ค๔.๑ ป.๕/๑
ค๖.๑ ป.๕/๑,ป
๕/๒
, ป๕/๓
ค ๑.๑ ป.๕/๓
ค ๑.๒ ป.๕/๓
ค ๖.๑ ป.๕/๑,
ป๕/๒, ป๕/๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๑๖
๑๐

๑๖

๑๐

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

๘

๕

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

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๒

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๑๓

๑๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
รูปวงกลม
- สวนประกอบของวงกลม
- การสรางรูปวงกลม
- การประดิษฐลวดลายโดยใชรูปวงกลม
รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
- ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- ปริมาตรของทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก
- โจทยปญหาปริมาตรของทรงสีเ่ หลีย่ มมุม
ฉาก
***คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น***

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

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๕
๓

ค ๒.๑ ป.๕/๓
ค ๒.๑ ป.๕/๕
ค ๓.๑ ป.๕/๑

๘

๕

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

๑๐

๖

๑๖๐

๑๐๐

รวม

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ค ๑๖๑๐๑ ชื่อวิชาคณิตศาสตร ๖
หนวยการเรียนรู ๑๔ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

ชื่อหนวยการเรียนรู
จํานวนนับ การบวก ลบ คูณ หาร
- การเขียนในรูปกระจายและคาของตัวเลขใน
แตละหลัก
- การเรียงลําดับจํานวน
- การประมาณคาใกลเคียงเปนจํานวนเต็มสิบ
จํานวนเต็มรอย จํานวนเต็มพัน
- การบวกและการลบ (สมบัติการสลับที่ การ
เปลี่ยนกลุม)
- โจทยปญหาการบวก ลบ
- การคูณ หาร (สมบัติการแจกแจง)
- โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
สมการ และการแกสมการ
- สมการ สมการทีเ่ ปนจริง สมการที่ไมมีตัว
ทราบคา
- คําตอบของสมการ
- การแกสมการที่มีตวั ไมทราบคา ๑ ตัว
- โจทยปญหาสมการ
- การแกปญ
 หาโดยใชแบบรูป
ตัวประกอบของจํานวนนับ
- ตัวประกอบ การหาตัวประกอบ
- จํานวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ
- การแยกตัวประกอบ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด
ค ๑.๒ ป.๖/๒
ค ๑.๓ ป.๖/๑
ค ๑.๔ ป.๖/๑

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๑๐
๖

ค ๔.๒ ป.๖/๑

๑๐

๖

ค ๑.๔ ป.๖/๒

๑๑

๗

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๔

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๔

๕

๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- ห.ร.ม. และค.ร.น. ของจํานวนนับ
- โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ
จํานวนนับ
เสนขนาน
- เสนขนานและมุมแยง
- เสนขนานและมุมภายในบนขางเดียวกัน
ของเสนตัด
- การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุมแยง
และมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัด
ทิศและแผนผัง
- ทิศ
- มาตราสวน
- การอานแผนผัง แผนที่
- การเขียนแผนผัง
เศษสวน
- ทบทวนเศษสวน
- การเปรียบเทียบเศษสวน
- การเรียงลําดับเศษสวน
- ทบทวนเศษสวนอยางต่าํ
- ทบทวนเศษสวนแท เศษสวนเกิน เศษสวน
จํานวนคละ
- การบวก ลบเศษสวน
- โจทยปญหาการบวก ลบ
- โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษสวน

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

เวลา/ น้ําหนัก
ชั่วโมง คะแนน
(๑๐๐)

ค ๓.๑ ป.๖/๓

๕

๓

ค ๒.๒ ป.๖/๓
ค ๑.๔ ป.๖/๑

๗

๔

ค ๑.๒ ป.๖/๑,
ป.๖/๒

๒๐

๑๓

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๕

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

๗

ทศนิยม
- การอานและการเขียนทศนิยมไมเกินสาม
ตําแหนง
- หลักเลขและคาประจําหลักของทศนิยม
- การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย
- การเปรียบเทียบทศนิยมและการเรียงลําดับ
ทศนิยมไมเกินสามตําแหนง
- 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

การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม
- การบวก ลบทศนิยมกับเศษสวน
- การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไม
เกินสามตําแหนง
- การบวก ลบ คูณทศนิยมระคนทีม่ ีผลลัพธ
เปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนง
-โจทยปญหาการบวก ลบ คูณทศนิยมระคนที่
มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนง
การหาร ทศนิยม
- การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเปนจํานวนนับ
- การหารทศนิยมที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไม
เกินสามตําแหนง
-โจทยปญหาการหารทศนิยมระคนทีม่ ี
ผลลัพธเปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนง

ค ๑.๒ ป.๖/๑,
ป.๖/๒

๙

ค๑.๒ ป.๖/
๑,ป.๖/๒

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๘
๕

๑๐

๑๐

๖

๖

๘๖

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๑๐

๑๑

๑๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ชื่อหนวยการเรียนรู
-โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยม
ระคนที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนง
รูปสี่เหลี่ยม
- มุมภายในของรูปสี่เหลีย่ ม
- สมบัติของเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
- การสรางรูปสี่เหลี่ยม
- การหาพืน้ ที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ
- โจทยปญหาการหาพืน้ ที่ (โดยอาศัยการหา
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม)
รูปวงกลม
- ความยาวรอบรูปวงกลม
- พื้นที่รูปวงกลม
- โจทยปญหา
บทประยุกต
- ความรูพนื้ ฐานทีจ่ ําเปนสําหรับการเรียนเรื่อง
โจทยปญหา
- โจทยปญหาการคูณแลการหาร (บัญญัติ
ไตรยางศ )
- ความรูพนื้ ฐานทีจ่ ําเปนสําหรับ
- การแกโจทยปญหารอยละ (การหาคารอย
ละ)
- โจทยปญหาเกี่ยวกับการซื้อขาย
- โจทยปญหาเกี่ยวกับการซื้อขาย การหา
ราคาขายจากขาดทุน

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

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

๑๐

๖

ค ๒.๒ ป.๖/๑

๗

๔

ค ๑.๒ ป.๖/๒

๓๒

๒๑

ค
ค
ค
ค

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๗

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๑๓

๑๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- โจทยปญหารอยกับการลดราคา หาราคา
ขาย
- โจทยปญหา การซื้อขาย และการหารอยละ
- โจทยปญหาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยในเวลา
ป
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม
พีระมิด และปริมาตร
- สวนประกอบ และปริมาตร
- โจทยปญหา
- การประดิษฐรูปทรงจากรูปคลี่
สถิติและความนาจะเปน
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- การอาน การเขียนกราฟ แผนภูมิ
***คณิตศาสตรในชีวิตประจําวันจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่น***

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๖

๔

ค ๕.๑ ป.๖/๑,
ป.๖/๒

๙

๖

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

๕

๓

๑๖๐

๑๐๐

ค ๒.๒ ป.๖/๒
ค ๓.๑ ป.๖/๑
ค ๓.๒ ป.๖/๑

รวม

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตองอยูบ นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเ รียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน
ใหประสบผลสําเร็จ ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ ัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึง่ เปนเปาหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวา จะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความ
สําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
และเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ๔ ระดับไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู
ผูสอนดําเนินการเปนปกติ และสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยาง
หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิน้
งาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพือ่ นประเมินเพือ่ น ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผา นตัวชีว้ ัดใหมกี าร
สอนซอมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพฒ
ั นาการความกาวหนาใน
การเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสงิ่ ที่
จะตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนีย้ งั เปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการ เพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเ รียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวม
ทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทํา และดําเนินการ
โดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๔. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาระดับตาง ๆ
เพื่อใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ
ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา ที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ ปรับปรุง แกไข สงเสริม สนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคล ที่จาํ แนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทัว่ ไป
กลุมผูเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนทีม่ ีปญหา
ดานวินัย และพฤติกรรม กลุม ผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มปี ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
กลุมพิการทางรางกาย และสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษา
ในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทนั ทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความ
สําเร็จในการเรียน
สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา ตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติทเี่ ปน
ขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๙๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การ
อาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้ ผูสอนตอง
คํานึงถึงการพัฒนาผูเ รียนแตละคนเปนหลักและตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมทัง้ สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้ หมด
๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษา
กําหนด
๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผูเ รียนตองไดรับการประเมิน มีผลการประเมินผานตามเกณฑท่สี ถานศึกษา
กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน การพิจารณาเลื่อนชัน้ ในระดับประถมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเล็กนอยและสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนา และสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผัน
ใหเลื่อนชัน้ ได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน
ในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชัน้ ได ทั้งนี้ใหคาํ นึงถึงวุฒิ
ภาวะ และความรู ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๒ การใหระดับผลการเรียน การตัดสินใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา
สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน เปนตัวเลข ตัวอักษร รอยละ
และที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จะตองพิจารณาทัง้ เวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัตกิ ิจกรรมและผลงานของผูเรียน ใหผลการเขา
รวมกิจกรรมเปนผาน และไมผาน
๑.๓ การรายงานผลการเรียน การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสาร ใหผูปกครอง
และผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ซึง่ สถานศึกษาตองสรุปผลการประเมิน และ
จัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การรายงาน
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ผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน ที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
๒. เกณฑการจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ดังนี้
๒.๑ ผูเ รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน จํานวน ๘๘๐ ชัว่ โมงตอป และรายวิชา/กิจกรรม
เพิ่มเติม จํานวน ๔๐ ชั่วโมงตอป และมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐานผานทุกรายวิชา
๒.๒ ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐาน และผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
๒.๓ ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๒.๔ ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
๒.๕ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
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อภิธานศัพท
การดําเนินการ (operation)
การดําเนินการในทีน่ ี้จะหมายถึง การดําเนินการของจํานวน และการดําเนินการของเซต
ซึ่งการดําเนินการของจํานวนในที่นี้ไดแก การบวก การลบ การคูณ การหาร การยกกําลัง และการ
ถอดรากของจํานวนที่กาํ หนด การดําเนินการของเซตในทีน่ ี้ไดแก ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และคอม
พลีเมนตของเซต
การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ (awareness of reasonableness of answer)
การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ เปนการสํานึก เฉลียวใจ หรือการฉุกคิดวา
คําตอบที่ไดมานัน้ นาจะถูกตองหรือไม เปนคําตอบทีเ่ ปนไปไดหรือเปนไปไมไดหรือเปนคําตอบที่ควร
ตอบหรือไม ผูท ี่มีความรูสึกเชิงจํานวนดีจะเปนผูที่ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจาก
การคํานวณหรือการแกปญหาไดดี การประมาณคาเปนวิธหี นึ่ง ที่อาจชวยใหพิจารณาไดวาคําตอบที่
ไดสมเหตุสมผลหรือไม
การประมาณ (approximation)
การประมาณเปนการหาคา ซึง่ ไมใชคาที่แทจริง แตเปนการหาคาที่มีความละเอียดเพียง
พอที่จะนําไปใช เชน ประมาณ ๒๕.๒๐ เปน ๒๕ หรือประมาณ ๑๗๘ เปน ๑๘๐ หรือประมาณ
๑๘.๔๕ เปน ๒๐ เพื่อสะดวกในการคํานวณ คาที่ไดจากการประมาณ เรียกวา คาประมาณ
การประมาณคา (estimation)
การประมาณคาเปนการคํานวณหาผลลัพธโดยประมาณ ดวยการประมาณแตละจํานวน
ที่เกีย่ วของกอนแลวจึงนํามาคํานวณหาผลลัพธ การประมาณแตละจํานวนที่จะนํามาคํานวณอาจใช
หลักการปดเศษหรือไมใชก็ได ขึ้นอยูก ับความเหมาะสมในแตละสถานการณ
การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
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การแปลงทางเรขาคณิตในที่นเี้ นนเฉพาะการเปลี่ยนตําแหนงของรูปเรขาคณิต ที่ลักษณะ
และขนาดของรูปยังคงเดิม ซึ่งเปนผลจากการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection)
หรือการหมุน (rotation) โดยไมกลาวถึงสมการหรือสูตรที่แสดงความสัมพันธในการแปลงนั้น
การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณเกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต
การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณเปนกระบวนการเรียนรู ที่สง เสริมใหผูเรียนสรางองค
ความรูขึ้นมาดวยตนเองในที่นี้ใชสมบัติทางเรขาคณิตเปนสื่อในการเรียนรู ผูสอนควรกําหนดกิจกรรม
ทางเรขาคณิตที่ผูเรียนสามารถใชความรูพนื้ ฐานเดิมที่เคยเรียนมาเปนฐานในการตอยอดความรู ดวย
การสํารวจ สังเกต หาแบบรูป และสรางขอความคาดการณที่อาจเปนไปได อยางไรก็ตามผูสอนตอง
ใหผูเรียนตรวจสอบวาขอความคาดการณนั้นถูกตองหรือไม โดยอาจคนควาหาความรูเพิ่มเติมวาขอ
ความคาดการณนั้น สอดคลองกับสมบัตทิ างเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม ในการ
ประเมินผลสามารถพิจารณาไดจากการทํากิจกรรมของผูเรียน
ความรูสึกเชิงจํานวน (number sense)
ความรูสึกเชิงจํานวนเปนสามัญสํานึกและความเขาใจเกี่ยวกับจํานวน ที่อาจพิจารณาใน
ดานตาง ๆ เชน
เขาใจความหมายของจํานวนที่ใชบอกปริมาณ (เชน ดินสอ ๕ แทง) และใชบอกอันดับ
ที่ (เชน วิ่งเขาเสนชัยเปนที่ ๕)
เขาใจความสัมพันธทหี่ ลากหลายของจํานวนใด ๆ กับจํานวนอื่น ๆ เชน ๘ มากกวา ๗
อยู ๑ แตนอยกวา ๑๐ อยู ๒
เขาใจเกี่ยวกับขนาดของจํานวนใดๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอืน่ เชน ๘ ใกลเคียงกับ
๔ แต ๘ นอยกวา ๑๐๐ มาก
เขาใจผลที่เกิดขึ้นเกีย่ วกับการดําเนินการของจํานวน เชน คําตอบของ ๖๕ + ๔๒ ควร
มากกวา ๑๐๐ เพราะวา ๖๕ > ๖๐, ๔๒ > ๔๐ และ ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐
ใชเกณฑจากประสบการณในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจํานวน เชน การ
รายงานวานักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ คนหนึ่งสูง ๒๕๐ เซนติเมตรนั้นไมนา จะเปนไปได
ความรูสึกเชิงจํานวนสามารถพัฒนาและสงเสริมใหเกิดขึน้ กับผูเรียนโดยจัดประสบการณ
การเรียนรูท ี่เหมาะสมซึง่ รวมไปถึงการคิดในใจและการประมาณคา ผูเรียนทีม่ ีความรูสึกเชิงจํานวนดี
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จะเปนผูท ี่สามารถตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการคํานวณ และการแกปญหา
ไดดี
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ไดแก ตาราง กราฟ นิพจน สมการ อสมการ ฟงกชัน หรือ
อื่น ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งใชในการอธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่กาํ หนดให
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร (mathematical skill and process)
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เปนความสามารถที่จะนําความรูไปประยุกตใช
ในการเรียนรูสงิ่ ตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความรูและประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในทีน่ ี้ เนนทีท่ ักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน
และตองการพัฒนาใหเกิดขึน้ กับผูเรียน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการ
ใหเหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร สือ่ ความหมายทางคณิตศาสตรและนําเสนอ ความสามารถ
ในการเชื่อมโยงความรู และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ผูสอนตองสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรเขากับการเรียนการสอนดานเนื้อหา ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรม ตั้งคําถามทีก่ ระตุน
ใหนักเรียนคิด อธิบาย และใหเหตุผล เชน ใหนักเรียนแกปญหาโดยใชความรูทเี่ รียนมาแลว หรือให
นักเรียนเรียนรูผานการแกปญ
 หา ใหนักเรียนใชความรูทางพีชคณิตในการแกปญหา อธิบายเหตุผล
ทางเรขาคณิต ใหนกั เรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน กระตุนใหนกั เรียนใชความรูทางคณิตศาสตร ในการสรางสรรคผลงานทีห่ ลากหลาย
และแตกตางจากคนอืน่ รวมทั้งการแกปญ
 หาที่แตกตางจากคนอื่นดวย
การประเมินผลดานทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร ประเมินไดจากกิจกรรมที่
นักเรียนทํา จากแบบฝกหัด จากการเขียนอนุทิน หรือขอสอบที่เปนคําถามปลายเปดที่ใหโอกาส
นักเรียนแสดงความสามารถ
แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model)
แบบจําลองทางเรขาคณิตไดแกรูปเรขาคณิตซึ่งใชในการแสดง การอธิบายความสัมพันธ
หรือชวยแกปญ
 หาที่กําหนดให
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โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

แบบรูป (pattern)
แบบรูปเปนความสัมพันธที่แสดงลักษณะสําคัญรวมกันของชุดของจํานวน รูปเรขาคณิต
หรืออื่น ๆ การใหผูเรียนไดฝกสังเกตและวิเคราะหแบบรูปเปนสวนหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหเกิดกระบวน
การสรางองคความรูทางคณิตศาสตร กลาวคือสังเกต สํารวจ คาดการณ และใหเหตุผลสนับสนุน
หรือคานการคาดการณ
รูปเรขาคณิต (geometric figure)
รูปเรขาคณิต เปนรูปที่ประกอบดวย จุด เสนตรง เสนโคง ระนาบ ฯลฯ อยางนอยหนึ่ง
อยาง
ตัวอยางของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ ไดแก เสนตรง สวนของเสนตรง และรังสี
ตัวอยางของรูปเรขาคณิตสองมิติ ไดแก มุม วงกลม รูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม
ตัวอยางของรูปเรขาคณิตสามมิติ ไดแก ทรงกลม ลูกบาศก ปริซึม และพีระมิด
สันตรง (straightedge)
สันตรงเปนเครื่องมือ หรืออุปกรณที่ใชในการเขียนเสนในแนวตรง เชน ใชเขียนสวนของ
เสนตรง และรังสี ปกติบนสันตรงจะไมมมี าตราวัด (measure) กํากับไว อยางไรก็ตามในการเรียน
การสอนอนุโลมใหใชไมบรรทัดแทนสันตรงไดโดยถือเสมือนวาไมมีมาตราวัด
เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี้ เปนการใชความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตาง ๆ ของรูป
เรขาคณิตและความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต มาใหเหตุผล อธิบายปรากฏการณ หรือแกปญ
 หา
ทางเรขาคณิต
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