
๒๐ 
 

ค ๑๑๑๐๑ คณติศาสตร ์
 

รายวชิาพืน้ฐาน               กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่1                  เวลาเรยีน  ๒๐๐  ชัว่โมง/ป ี

 
 การใช้จ านวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย 

แสดงจ านวน การนับเพ่ิมหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
การบวกและการลบ การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย = ≠ > <  การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินห้า
จ านวน 

 การบวกที่ไม่มีการทด การลบที่ไม่มีการกระจาย การแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและ 
โจทย์ปัญหาการลบ 

 การเปรียบเทียบและการวัดความยาว การชั่งด้วยหน่วยมาตรฐาน 
 การจ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 

และกรวย 
 การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ ในการหาค าตอบจากโจทย์ปัญหา 
 การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง 

สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการ 
วัด 

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ค 1.1  ป.1/1, ป.1/๒, ป.1/๓, ป.1/๔, ป.1/๕ 
ค 1.2  ป.1/1 
ค 2.1  ป.1/1, ป.1/๒ 
ค 2.๒  ป.1/1 
ค 3.1  ป.1/1 
รวมทัง้หมด 1๐ ตวัชีว้ดั 
  
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ค ๑๒๑๐๑ คณติศาสตร ์
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน            กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๒                          เวลาเรยีน  ๒๐๐  ชัว่โมง/ป ี
 

 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งพันและศูนย์ จ านวนคู่ จ านวนคี่ หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก แสดงจ านวนในรูปกระจาย 
เปรียบเทียบจ านวนนับโดยใช้เครื่องหมาย =, ≠, >, < เรียงล าดับจ านวนไม่เกินห้าจ านวน บวก ลบ คูณ หาร 
และบวกลบคูณหารระคนจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาจ านวน
นับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ บอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร บอกน้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด บอก
ปริมาตรและความจุเป็นลิตร เปรียบเทียบความยาว น้ าหนัก ปริมาตรและความจุในหน่วยเดียวกัน บอกสกุล
เงินของไทยและสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน บอกจ านวนเงินของไทยจากเงินเหรียญและธนบัตรชนิด
ต่างๆ ค่าของเงินเหรียญและธนบัตร แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง และเงิน บอกเวลาบน
หน้าปัดนาฬิกาเป็นนาฬิกากับนาที (ช่วง 5 นาที) อ่านปฏิทินและบอกวันเดือนปีจากปฏิทิน บอกชนิดของรูป
เรขาคณิตสองมิติว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติว่าเป็น
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม หรือทรงกระบอก จ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ เขียนรูป
เรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี บอกจ านวน
และความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 2 ทีละ 10 ทีละ 
100 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ใช้วิธีการที่หลากหลาย ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผล ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอได้ถูกต้องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน  
 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
ค ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒    
ค ๑.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ค ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖  
ค ๒.๒ ป.๒/๑ 
ค ๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓   
ค ๓.๒ ป.๒/๑ 
ค ๔.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ค ๖.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ 
รวมทัง้หมด  ๒๓  ตวัชีว้ดั 
 
 
 

 



๒๒ 
 

ค ๑๓๑๐๑ คณติศาสตร ์
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน            กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๓                  เวลาเรียน  ๒๐๐ ชัว่โมง/ป ี
 

          เขียนและอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรื อ
จ านวนนับ ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย   การนับเพ่ิมทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50  การ
นับลดทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับ ไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ โดยใช้เครื่องหมาย =    >  <   หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  การใช้ 0 เพ่ือ
ยึดต าแหน่งของหลัก  การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินห้าจ านวน   บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์  การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไม่เกินสี่หลัก   การคูณ
จ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก  การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก   วิเคราะห์และ
แสดงวิธีหาค าตอบ ของโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร  โจทย์ปัญหาระคนของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร   
บอก ความยาวเป็นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร  น้ าหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด ปริมาตรและความ
จุเป็นลิตร มิลลิลิตร  บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที) โดยใช้จุด   เลือกเครื่องมือ วัดความยาว 
(ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ) เครื่องชั่ง(เครื่องชั่งสปริง  เครื่องชั่งน้ าหนักตัว  เครื่องชั่ง
สองแขน  เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง) เครื่องตวง (ถัง  ลิตร ช้อนตวง กระบอกตวง  ถ้วยตวง  เครื่องตวงน้ ามัน
เชื้อเพลิง และหยอดเครื่อง)  เปรียบเทียบ ความยาว (เมตร เซนติเมตร)   น้ าหนักการชั่ง (กิโลกรัม กรัม 
ขีด)  ปริมาตรและความจุของภาชนะในหน่วยเดียวกัน    การคาดคะเน ความยาว (เมตร เซนติเมตร)   
คาดคะเนน้ าหนัก (กิโลกรัม)  การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ(ลิตร)    การวัด
ความยาว (เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร)  การตวง (ลิตร มิลลิลิตร)    บอกความสัมพันธ์ ของหน่วยการวัด
ความยาว  (มิลลิเมตรกับเซนติเมตร   เซนติเมตรกับเมตร) หน่วยการชั่ง (กิโลกรัมกับขีด  ขีดกับกรัม  
กิโลกรัมกับกรัม) ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน  วันกับสัปดาห์ วันกับเดือน  
เดือนกับปี วันกับปี) อ่านและเขียน เวลา (ช่วง 5 นาที) โดยใช้จุด  จ านวนเงินโดยใช้จุด  บันทึกรายรับ
รายจ่าย  บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา   แก้ปัญหาและแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับการวัดความ
ยาว การชั่ง การตวง เงินและสกุลเงินต่างๆของกลุ่มประเทศอาเซียนและเวลา (บวก ลบ)บอกชนิดของรูป
เรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปวงกลม รูปวงรี รูป
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม รูปเรขาคณิตต่างๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
รอบตัว  ระบุ รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่ก าหนดให้  เขียน ชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่ วน
ของเส้นตรง มุม และสัญลักษณ์ รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติที่
ก าหนดให้ในแบบต่างๆบอกจ านวนและความสัมพันธ์ ของแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ  3 ทีละ 4 ที
ละ  25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ้ า แบบรูปของรูปที่
มีรูปร่าง ขนาดหรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะรวบรวมและจ าแนกข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย 

ใช้วิธีการที่หลากหลาย ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน



๒๓ 
 

การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งม่ันในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง    

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ค ๑.๑ ป.๓/๑-๒      
ค ๑.๒ ป.๓/๑-๒      
ค ๒.๑ ป.๓/๑-๖      
ค ๒.๒ ป.๓/๑-๓      
ค ๓.๑ ป.๓/๑-๓       
ค ๓.๒ ป.๓/๑-๒     
ค ๔.๑ ป.๓/๑-๒      
ค ๕.๑ ป.๓/๑-๒ 
ค ๖.๑ ป.๓/๑-๖      
รวมทัง้หมด ๒๘ ตวัชีว้ดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ์
 

รายวชิาพืน้ฐาน           กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๔             เวลาเรยีน  ๑๖๐  ชัว่โมง/ป ี
 

อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่างๆ อ่าน และเขียนเศษส่วน
จ านวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆตามเศษส่วน จ านวนคละท่ีก าหนด เปรียบเทียบ 
เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่าน และเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตามทศนิยมที่ก าหนด เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง จากสถานการณ์ต่างๆ ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จาก
สถานการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการคูณของจ านวนหลายหลัก 2 จ านวน ทีม่ีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และประโยคสัญลักษณ์
แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ของจ านวน
นับ และ 0 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับที่มากกว่า100,000 และ0 สร้าง
โจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน ของจ านวนนับและ 0 พร้อมทั้งหาค าตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวน
คละทั้งตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา
การลบเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 
3 ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอน ของทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  
วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์เก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก จ าแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อก าหนดความยาวของด้าน ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหา 
 โดยใช้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เน้นจัดประสบการณ์จากรูปภาพ ของจริง 
ไปสู่การใช้สัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มหรือเกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ที่
หลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก้โจทย์ปัญหาจากง่ายไปหาโจทย์ที่ซับซ้อน เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะ ส่งเสริมการอธิบาย การให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาที่หลากหลายและสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดค านวณ มีเหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
ค 1.1 ป.4/1 - 16 
ค 2.1 ป.4/1 - 3 
ค 2.2 ป.4/1 - 2 
ค 3.1 ป.4/1  
รวม  ๒๒   ตัวช้ีวัด 



๒๕ 
 

 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร ์

 
 

รายวชิาพืน้ฐาน              กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่  ๕             เวลาเรยีน  ๑๖๐  ชัว่โมง/ป ี
 

เขียนและอ่านเศษส่วน  จ านวนคละและทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  เศษส่วนแท้  เศษเกิน  เศษส่วน
ที่เท่ากันของจ านวนนับ เขียนจ านวนนับในรูปเศษส่วน  เขียนเศษเกินในรูปจ านวนคละ และเขียนจ านวนคละ
ในรูปเศษเกิน  เศษส่วนที่เท่ากัน  เศษส่วนอย่างต่ า  เขียนทศนิยมในรูปกระจาย เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
และร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ   เขียน
เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 และ 100 ในรูปทศนิยมและร้อยละ  เปรียบเทียบและเรียงล าดับ  
เศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งและเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตั วหนึ่ง  การ
บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน  การบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัว
ส่วนอีกตัวหนึ่ง  การคูณเศษส่วนกับจ านวนนับ การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน  การหารเศษส่วนด้วยจ านวนนับ 
การหารจ านวนนับด้วยเศษส่วน การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง การคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งกับจ านวนนับ  การคูณทศนิยมหนึ่งต าแหน่งกับทศนิยมหนึ่ง
ต าแหน่ง  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ เศษส่วน 
ทศนิยม และร้อยละ  การบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณระคนของจ านวนนับ  โจทย์
ปัญหาที่ใช้บัญญัติไตรยางศ์  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณทศนิยม โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ 
รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับการหาก าไร ขาดทุน การลดราคาและการหาราคาขาย  สร้างโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ  การหารเศษส่วน การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
และจ านวนนับ  ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มสิบ  เต็มร้อย และเต็มพันของจ านวนนับและน าไปใช้ได้  บอก
ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาณหรือความจุ หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม  หา
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม วัดขนาดของมุม หาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก  แก้ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยมและแบบรูปของ
จ านวนที่ก าหนดให้  สกุลเงินในกลุ่มประเทศอาเซียน  บอกลักษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ความสัมพันธ์และจ าแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ  ส่วนประกอบ  ความสัมพันธ์และจ าแนกรูปสามเหลี่ยมชนิด
ต่างๆ  ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม สร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ สร้าง
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยม  และรูปวงกลม  สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่น
ระยะของเส้นแสดงจ านวน  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล  อ่านข้อมูลจากแผนภูมแท่ง
เปรียบเทียบ  คาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ๆ เขียนแผนภูมิแท่ง จากข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่
ก าหนดให ้ อ่านข้อมูล จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเกี่ยวกับอาเซียนที่ก าหนดให้ 

ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การ
สื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นในการท างาน  มีเหตุผล  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  
มีวิจารณญาณ  แก้ปัญหา  และมีความรอบคอบ 



๒๖ 
 

 
รหสัตวัชีว้ดั  
ค ๑.๑  ป.๕/๑ – ๓ 
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ศึกษาจ านวนและการบวก  การลบ การคูณ การหาร  ค่าประจ าหลักและค่าของตัวเลขตามค่าประจ า
หลักการเขียนในรูปกระจาย การเรียงล าดับจ านวน  การหาค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็ม การหา
ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหลักต่างๆ การบวกลบจ านวนที่มีหลายหลัก โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
การคูณและการหารจ านวนที่มีหลายหลัก  โจทย์ระคน สมการและการแก้สมการ สมการที่เป็นจริง สมการที่มี
ตัวไม่ทราบค่า  การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกหรือการลบสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับ
การคูณหรือการหาร   การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการหรือการหาร การแก้โจทย์ปัญหาด้วย
สมการ การเขียนสมการจากข้อความที่ก าหนด ตัวประกอบของจ านวนนับ การหารลงตัว ตัวประกอบ การหา
ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ   ตัวประกอบเฉพาะ  การเขียนจ านวนในรูปการคูณของตัวประกอบสองตัว การ
แยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการตั้งหาร  การใช้ตัวประกอบในการหาผลคูณและผลหาร ตัวหารร่วมมาก ตัว
คูณร่วมน้อย โจทย์ปัญหา มุมและส่วนของเส้นตรง  การเรียกชื่อมุมและสัญลักษณ์แทนมุม  ทบทวนชนิดของ
มุม  ที่มีขนาดเท่ากัน  การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่ก าหนดให้  การแบ่งครึ่งมุม  การแบ่งครึ่งส่วนของ
เส้นตรง เส้นขนาน  ทบทวนเส้นขนาน มุมแย้ง  เส้นขนานและมุมแย้ง  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้น
ตัดขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง  การ
พิจารณาเส้นขนานโดยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด  วิธีสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่ก าหนดให้โดย
ใช้ไม้ฉาก  ทิศและผัง  การบอกต าแหน่งโดยใช้ทิศ  การตอบค าถาม  แผนผัง  การอ่านแผนผัง  การเขียน
แผนผัง  โดยสังเขป  เศษส่วน   เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน  การเปรียบเทียบเศษส่วน  การทบทวนเศษส่วนอย่างต่ า  
การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  การลบจ านวนคละ โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วน การคูณเศษส่วน  
การหารเศษส่วน  การคูณ  การหารจ านวนคละ  การบวกลบ คูณ หารระคน เศษซ้อน โจทย์ปัญหาเศษส่วน
การบวก ลบและคูณทศนิยม    ทศนิยม  3  ต าแหน่ง   ค่าประจ าหลักของทศนิยม  การเขียนทศนิยมในรูป
กระจาย การเปรียบเทียบทศนิยม  จ านวนนับกับทศนิยม  ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วน  การเขียน
ทศนิยมในรูปเศษส่วน  การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น  10, 100  และ 1,000  ในรูปทศนิยมการ
ประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งและสองต าแหน่ง   โจทย์ปัญหาการบวก  ลบทศนิยม  การคูณทศนิยม การ
หารทศนิยม  การหารทศนิยมเม่ือตัวหารเป็นจ านวนนับการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม  การหารทศนิยม
เมื่อตัวหารเป็นทศนิยม  โจทย์ปัญหาการหาร  โจทย์ปัญหาระคน  รูปสามเหลี่ยม  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม  
รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การสร้างรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  รูปสี่เหลี่ยม  ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม  เส้นทแยง
มุมของรูปสี่เหลี่ยม  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมพ้ืนที่ของรูปของรูปสี่เหลี่ยม การหา
พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ  โจทย์ปัญหา  รูปวงกลม   ความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง  การหา
ความยาวรอบวงโดยใช้สูตร  การหารพ้ืนที่ของรูปวงกลม บทประยุกต์  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ การหารร้อย
ละ  การซื้อขาย  โจทย์ปัญหาร้อยละกับก าไรขาดทุน  โจทย์ปัญหาร้อยละกับการลดราคา โจทย์ปัญหาการซื้อ
ขายกับการหาร้อยละ  ดอกเบี้ย  รูปทรงและปริมาตร  รูปทรงเรขาคณิต  ลูกบาศก์  ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก  ความจุของรูปทรงกลวง  โจทย์ปัญหาการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูปทรงต่าง ๆ  การ
สร้างรูปทรงต่าง ๆ โดยใช้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการคิดค านวณ   การคิดวิเคราะห์การ
แก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ  ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  
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ทักษะ  กระบวนการที่ได้ใช้ไปในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่า  
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ   รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  
มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเองและสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
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