
ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ค11101 คณิตศำสตร์ ป.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  เวลำ 200 ชั่วโมง จ ำนวน 2.5 หน่วยกิต 

..................................................................................................................................................................................... 
บอกจ ำนวนของส่ิงต่ำง ๆ  แสดงส่ิงต่ำง ๆ  ตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด   อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก 

ตัวเลขไทย แสดงจ ำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0  เปรียบเทียบจ ำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0  โดยใช้เครื่องหมำย = 
เรียงล ำดับจ ำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0  ต้ังแต่ 3-5 จ ำนวน หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ แสดง
กำรบวกและประโยคสัญลักษณ์ แสดงกำรลบจ ำนวนนับไม่เกนิ 100 และ 0  แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
กำรบวก และโจทย์ปัญหำกำรลบของจ ำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0  ระบุจ ำนวนท่ีหำยไปในแบบรูปของจ ำนวนท่ี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และ ทีละ 10 ระบุรูปท่ีหำยไปในแบบรูปซ้ ำของรูปเรขำคณิตและรูปอื่นๆ ในแต่ละชุดท่ีซ้ ำ
มี 2 รูป วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร น้ ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด จ ำแนกรูปสำมเหล่ียม 
รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพ ใน
กำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ เมื่อก ำหนดรูปหนึ่งรูปแทนหนึ่งหน่วย  
 กำรจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป 
รำยงำน เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ  กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล กำรส่ือควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะและกระบวนกำรท่ีได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้ส่ิงต่ำง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่ำและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบระเบียบ รอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และเช่ือมั่นในตนเอง 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1  ป1/1,  ป1/2,  ป1/3,  ป1/4,  ป1/5 

ค 1.2  ป1/1    

ค 2.1  ป1/1,  ป1/2       

ค 2.2  ป1/1  

ค 3.1  ป1/1             

รวมทั้งหมด   10   ตัวชี้วัด 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ค12101 คณิตศำสตร์ ป.2  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2  เวลำ 200 ชั่วโมง จ ำนวน 2.5 หน่วยกิต 

..................................................................................................................................................................................... 
ศึกษำกำรนับทีละ 2 ทีละ 5  และทีละ 100   กำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก  ตัวเลขไทยแสดง

จ ำนวนกำรแสดงจ ำนวนนับไม่เกิน 1,000 ในรูปควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม (Part – Whole 
Relationship)  กำรบอกอันดับท่ี  หลักค่ำของเลขโดดในแต่ละหลักและกำรเขียนตัวเลขแสดงจ ำนวน 
ในรูปกระจำย กำรเปรียบเทียบจ ำนวนและกำรใช้เครื่องหมำย =  > < กำรเรียงล ำดับจ ำนวน  ควำมหมำยของ

กำรบวก  ควำมหมำยของกำรลบ กำรหำผลบวก กำรหำผลลบ และควำมสัมพันธ์ของกำรบวกและกำรลบ   
กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก โจทย์ปัญหำกำรลบ  และ กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ พร้อมท้ังหำค ำตอบ  แบบรูปของ
จ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ้ ำของจ ำนวน   รูปเรขำคณิต และรูปอื่น ๆ   
 กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที กำรบอกระยะเวลำเป็นช่ัวโมงเป็นนำที กำรเปรียบเทียบระยะเวลำ กำรอ่ำน
ปฏิทินและกำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ  กำรวัดควำมยำวเป็นเมตรและเซนติเมตร  กำรคำดคะเนควำมยำวเป็น
เมตร กำรเปรียบเทียบควำมยำวโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมตรกับเซนติเมตร  กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก 
กำรลบเกี่ยวกับควำมยำวท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  กำรวัดน้ ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน 
กำรวัดน้ ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  กำรคำดคะเนน้ ำหนักเป็นกิโลกรัม กำรเปรียบเทียบน้ ำหนัก
เป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบเกี่ยวกับน้ ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
เป็นขีด กำรวัดปริมำตรและควำมจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน กำรวัดปริมำตรและควำมจุเป็นช้อนชำ  
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร กำรเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุเป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร กำรแก้โจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุ ท่ีมีหน่วยเป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร  ลักษณะของรูปหลำยเหล่ียม 
วงกลมและวงรี และกำรเขียนรูปเรขำคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป  กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ 

กำรจัดประสบกำรณ์หรือสร้ำงสถำนกำรณ์ท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป 
รำยงำน เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรในกำรคิดค ำนวณ  กำรแก้ปัญหำ  กำรให้เหตุผล กำรส่ือควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ และน ำประสบกำรณ์ด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ทักษะและกระบวนกำรท่ีได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้ส่ิงต่ำง ๆ 
และใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่ำและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศำสตร์ สำมำรถท ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบระเบียบ รอบคอบ มีควำมรับผิดชอบ มีวิจำรณญำณ และเช่ือมั่นในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 



รหัสตัวชี้วัด   

 ค 1.1 ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4   ป.2/5    ป.2/6   ป.2/7    ป.2/8 

 ค 2.1 ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3    ป.2/4  ป.2/5   ป.2/6   

 ค 2.2 ป.2/1 

 ค 3.1 ป.2/1 

รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ค13101 คณิตศำสตร์ ป.3  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เวลำ 200 ชั่วโมง จ ำนวน 2.5 หน่วยกิต 

..................................................................................................................................................................................... 
ฝึกทักษะกำรคิดค ำนวณ และฝึกกำรแก้ปัญหำในเรื่องจ ำนวนนับไม่เกิน 100,000 กำรเขียนและกำรอ่ำน

ตัวเลขฮินดูอำรบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจ ำนวน หลัก ค่ำของเลขของเลขโดดในแต่ละหลัก  กำรเขียน
ตัวเลขแสดงจ ำนวนในรูปกระจำย  กำรเปรียบเทียบและกำรเรียงล ำดับจ ำนวน เศษส่วน เศษส่วนท่ีตัวเศษน้อยกว่ำ
หรือเท่ำกับตัวส่วน กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับเศษส่วน  กำรบวก  กำรลบ  กำรคูณและกำรหำรจ ำนวนนับไม่
เกิน 100,000 และ 0 กำรบวกและกำรลบเศษส่วน กำรคูณ กำรหำรยำวและกำรหำรส้ัน  กำรบวก ลบ คูณ หำร
ระคน  กำรแก้โจทย์ปัญหำและสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบเศษส่วน กำรบวกและกำรลบเศษส่วน กำรแก้
โจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์ปัญหำกำรลบเศษส่วน แบบรูป แบบรูปของจ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่ำๆกัน 
เงิน กำรบอกจ ำนวนเงินและเขียนแสดงจ ำนวนเงนิแบบใช้จุด กำรเปรียบเทียบจ ำนวนเงินและกำรแลกเงิน กำรอ่ำน
และเขียนบันทึกรำยรับรำยจ่ำย กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน เวลำ กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที  กำรเขียน
บอกเวลำโดยใช้จุดและกำรอ่ำน  กำรบอกระยะเวลำเป็นช่ัวโมงและนำที กำรเปรียบเทียบระยะเวลำโดยใช้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงช่ัวโมงกับนำที กำรอ่ำนและกำรเขียนบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลำ กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
เวลำระยะเวลำ ควำมยำว กำรวัดควำมยำวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 
กำรเลือกเครื่องวัดควำมยำวที่เหมำะสม กำรคำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร กำรเปรียบเทียบ
ควำมยำวโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหนว่ยควำมยำว กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว น้ ำหนัก กำรเลือก
เครื่องช่ังท่ีเหมำะสม กำรคำดคะเนน้ ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด กำรเปรียบเทียบน้ ำหนักโดยใช้ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ ำหนัก ปริมำตรและควำมจุ กำรวัด
ปริมำตรและควำมจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร กำรเลือกเครื่องตวงท่ีเหมำะสม กำรคำดคะเนปริมำตรและควำมจุเป็น
ลิตร กำรเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง
กับมิลลิลิตร กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุท่ีมีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร รูปเรขำคณิตสองมิติ  
รูปท่ีมีแกนสมมำตร กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูล กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและจ ำแนกข้อมูล กำร
อ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิรูปภำพ กำรอ่ำนและกำรเขียนตำรำงทำงเดียว (one-way table) 
 ใช้ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร  กำรคิดกำรแก้ปัญหำ  
กำรใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นกำรท ำงำน อยู่อย่ำงพอเพียง รักควำมเป็นไทย  รักชำติ  
ศำสตร์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำธำรณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติท่ีท่ีดีต่อคณิตศำสตร์  

 

 

 



รหัสตัวชี้วัด   

ค1.1  ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7,ป.3/8,ป.3/9,ป.3/10,ป3/11 

ค1.2  ป.3/1  

ค2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 , ป.3/6, ป.3/7 , ป.3/8,ป.3/9 , ป.3/10, 

ป.3/11, ป.3/12,ป.3/13 

ค2.2   ป.3/1  

ค3.1   ป.3/1 , ป.3/2  

รวมทั้งหมด  28   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ค14101 คณิตศำสตร์ ป.4  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 เวลำ 160  ชั่วโมง จ ำนวน 2 หน่วยกิต 

..................................................................................................................................................................................... 
ฝึกทักษะกำรคิดค ำนวณ และฝึกกำรแก้ปัญหำในเรื่องกำรอ่ำน เขียน เปรียบเทียบและเรียงล ำดับตัวเลข

ฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ แสดงจ ำนวนนับท่ีมำกกว่ำ 100,000 จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  บอก อ่ำน 
เขียน เปรียบเทียบ เรียงล ำดับ เศษส่วน จ ำนวนคละ แสดงปริมำณส่ิงต่ำง ๆ และแสดงส่ิงต่ำง ๆ ตำมเศษส่วน 
จ ำนวนคละท่ีก ำหนดและจ ำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่ำน เขียน เปรียบเทียบและ
เรียงล ำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง แสดงปริมำณของส่ิงต่ำง ๆ และแสดงต ำแหน่งจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ตำม
ทศนิยมท่ีก ำหนด ประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำง
สมเหตุสมผล หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรบวกและแสดงกำรลบของจ ำนวนนับท่ี
มำกกว่ำ 100,000 และ 0 หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรคูณของจ ำนวนหลำยหลัก 2 
จ ำนวน ท่ีมีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และประโยคสัญลักษณ์แสดงกำรหำรท่ีตัวตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหำรไม่เกิน 2 หลัก 
หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน ของจ ำนวนนับและ 0 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 2 ขั้นตอนของ
จ ำนวนนับท่ีมำกกว่ำ 100,000 และ 0 สร้ำงโจทย์ปัญหำ 2 ขั้นตอนของจ ำนวนนับและ 0 พร้อมท้ังหำค ำตอบ หำ
ผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ ำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  แสดงวิธีหำหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำ กำรบวกและโจทย์ปัญหำ กำรลบเศษส่วนและจ ำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 
หำผลบวก ผลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ 2 ขั้นตอน ของ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ วัดและสร้ำงมุม โดยใช้ไม่โพร
แทรกเตอร์ แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ ควำมยำวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉำก จ ำแนก
ชนิดของมุม บอกช่ือมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้ำงรูปส่ีเหล่ียมมุมฉำกเมื่อก ำหนด
ควำมยำวของด้ำน ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง ตำรำงสองทำงในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 

ใช้ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร  กำรคิดกำรแก้ปัญหำ  
กำรใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นกำรท ำงำน อยู่อย่ำงพอเพียง รักควำมเป็นไทย  รักชำติ  
ศำสตร์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำธำรณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติท่ีท่ีดีต่อคณิตศำสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10,  
ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16             
ค 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3     
ค 2.2  ป.4/1, ป.4/2   
ค 3.1  ป.4/1       
รวมทั้งหมด   22   ตัวชี้วัด 



ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ค15101 คณิตศำสตร์ ป.5  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เวลำ 160  ชั่วโมง จ ำนวน 2 หน่วยกิต 

..................................................................................................................................................................................... 
ฝึกทักษะกำรคิดค ำนวณ และฝึกกำรแก้ปัญหำในเรื่องกำรเขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 

หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำโดยใช้บัญญัติไตรยำงศ์ หำผลบวก ผลลบ 
ผลคูณ ผลหำรของเศษส่วนและจ ำนวนคละ แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
เศษส่วน 2 ขั้นตอน หำผลคูณของทศนิยม ท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง หำผลหำรท่ีตัวตั้งเป็นจ ำนวนนับ
หรือทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง และตัวหำรเป็นจ ำนวนนับ ผลหำรเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม 2 ขั้นตอน และแสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว น้ ำหนัก  ท่ีมีกรเปล่ียนหน่วย
และเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉำกและควำมจุ
ของภำชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉำก ควำมยำวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้ำนขนำนและรูป
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน สร้ำงเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนำนกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีก ำหนดให้ 
จ ำแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจำรณำจำกสมบัติของรูป สร้ำงรูปส่ีเหล่ียมต่ำง ๆ เมื่อก ำหนดควำมยำวของด้ำนและขนำด
ของมุมหรือเมื่อก ำหนดควำมยำวของเส้นทแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม ใช้ข้อมูลจำกกรำฟเส้นในกำรหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำ และเขียนแผนภูมิแท่งจำกข้อมูลท่ีเป็นจ ำนวนนับ 

ใช้ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร  กำรคิดกำรแก้ปัญหำ  
กำรใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นกำรท ำงำน อยู่อย่ำงพอเพียง รักควำมเป็นไทย  รักชำติ  
ศำสตร์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำธำรณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติท่ีท่ีดีต่อคณิตศำสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5.5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ค 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
รวมทั้งส้ิน   19 ตัวชี้วัด  

  
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ค16101 คณิตศำสตร์ ป.6  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เวลำ 160  ชั่วโมง จ ำนวน 2 หน่วยกิต 

..................................................................................................................................................................................... 
ฝึกทักษะกำรคิดค ำนวณ และฝึกกำรแก้ปัญหำในเรื่องกำรเปรียบเทียบ เรียงล ำดับ เศษส่วนและจ ำนวน

คละจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เขียนอัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณ 2 ปริมำณ จำกข้อควำมหรือสถำนกำรณ์ 
โดยท่ีปริมำณแต่ละปริมำณเป็นจ ำนวนนับ    หำอัตรำส่วนท่ีเท่ำกับอัตรำส่วนท่ีก ำหนดให้ หำ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ของจ ำนวนับไม่เกิน 3 จ ำนวน แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำโดยใช้ควำมรู้เกี่ยวกับห.ร.ม.และค.ร.น. หำ
ผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วนและจ ำนวนคละ แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำเศษส่วน
และจ ำนวนคละ 2-3 ขั้นตอน หำผลหำรของทศนิยมท่ีตัวหำรและผลหำรเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม 3 ขั้นตอน แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
อัตรำส่วนและโจทย์ปัญหำร้อยละ 2-3 ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหำค ำตอบของปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉำก แสดงวิธีหำ
ค ำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลำยเหล่ียม ควำมยำวรอบรูปและพื้นท่ีของ
วงกลม จ ำแนกรูปสำมเหล่ียมโดยพิจำรณำจำกสมบัติของรูป สร้ำงรูปสำมเหล่ียมเมื่อก ำหนดควำมยำวของด้ำนและ
ขนำดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขำคณิตสำมมิติชนิดต่ำง ๆ ระบุรูปเรขำคณิตสำมมิติท่ีประกอบจำกรูปคล่ี และ
ระบุรูปคล่ีของรูปเรขำคณิตสำมมิติ ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปวงกลมในกำรหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 

ใช้ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร  กำรคิดกำรแก้ปัญหำ  
กำรใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นกำรท ำงำน อยู่อย่ำงพอเพียง รักควำมเป็นไทย  รักชำติ  
ศำสตร์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำธำรณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่ำและมีเจตคติท่ีท่ีดีต่อคณิตศำสตร์  

 
รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9,   
ป.6/10, ป.6/11, ป.6/12 
ค 1.2   ป.6/1 
ค 2.1 ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3 
ค 2.2 ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3,   ป.6/4 
ค 3.1 ป.6/1  
รวมทั้งส้ิน   21 ตัวชี้วัด  

  
   

 

 



 

 


