
สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

 สาระส าคัญของสาระการเรียนรู้ 

 ความส าคัญของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียนในช่วงช้ันท่ี 1 ท าให้สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนจะส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ส่ือสารน าเสนอ คิดสร้างสรรค์ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือ  
ในการน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ 
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ใกล้ตัว อยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้  
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการค านวณ การคิด และการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 1 จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ียังไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้
มาก่อน ได้แก่ จ านวน การด าเนินการของจ านวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ และสถิติ ท่ีเป็น
ความรู้เบ้ืองต้น โดยใช้การให้เหตุผลท่ีสมเหตุสมผลสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ข้ึน และน าไปใช้อย่างเป็นระบบ  
 คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเท่ียงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
และน าไปใช้ประโยชน์ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลท่ีทุกคนเข้าใจตรงกันในการส่ือสาร ส่ือความหมาย
และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ   
 จุดเน้นการพัฒนา 
 ในสาระการเรียนรู้นี้ ส าหรับนักเรียนในช่วงช้ันท่ี 1 มีจุดเน้นในการพัฒนา ดังนี้ 
 จ านวนและการด าเนินการเป็นการเริ่มต้นพัฒนากระบวนการคิดโดยให้นักเรียนใช้จ านวนนับ  และ 
การด าเนินการของจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 บูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จนเกิดความคล่องแคล่วและน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาอื่น หรือวิชาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แบบรูปของจ านวนและแบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ เป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์  
ของส่ิงต่าง ๆ ในลักษณะแบบรูปผ่านกิจกรรมบูรณาการกับธรรมชาติและชีวิตประจ าวัน ให้นักเรียนใช้การค้นหา
ความสัมพันธ์ ส่ือสารและน าเสนอข้อสรุปและขยายแนวคิดน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ  
 การวัดความยาว น้ าหนักและปริมาตร เน้นทักษะเกี่ยวกับการวัดโดยการลงมือปฏิบัติ ให้นักเรียนสังเกต
เครื่องวัดและใช้เครื่องวัดให้เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด ส่ือสารและเช่ือมโยงการวัดกับความรู้เรื่องจ านวน 
และการด าเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จนเกิด
ความคล่องแคล่วและใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการสืบเสาะหาความรู้ในศาสตร์แขนงอื่น 
 เงินและการวางแผนเกี่ยวกับเงิน เน้นการส่ือสาร น าเสนอ และเช่ือมโยงความรู้เรื่องเงินกับความรู้ 
เรื่องจ านวนและการด าเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์จนเกิดความคล่องแคล่ว น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการวางแผนการเงิน 
เพื่อน าไปสู่การจัดการเรื่องเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 เวลาและระยะเวลาเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การส่ือสารเรื่องเวลาและระยะเวลาผ่านการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว เพื่อนและผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะ เพื่อน าไปสู่
การจัดการเกี่ยวกับเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา  
 ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การต้ังค าถามในส่ิงท่ีสนใจในชีวิตประจ าวัน 
เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ แปลความหมาย
จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง ตาราง และน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อน าไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาทางสถิติ  
 การน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงช้ันท่ี 1 จะท าให้นักเรียนมองเห็นปัญหา และวิเคราะห์
ปัญหาด้วยมุมมองของตนเองอย่างมีเหตุผลและมีแนวคิดท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น ต่อยอดแนวคิดในการ
แก้ปัญหาเพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นซึ่งนักเรียนน าไปใช้ท าความเข้าใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตประจ าวัน แก้ปัญหาด้วยความมุ่งมั่น ค้นหาข้อมูล หรือเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจและอยากหาค าตอบ
หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ส าหรับตนเอง นอกจากนี้นักเรียนสามารถส่ือสาร ส่ือความหมาย และน าเสนอแนวคิด
ต่าง ๆ ของตนเองเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเอง หรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผลซึ่งน าไปใช้ 
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ สามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้ค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เช่น อ่านและเขียนแสดงจ านวนของส่ิงต่าง ๆ หรือจ านวนเงิน  
บอกเวลา บันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา รวมทั้งควรส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาเพื่อน าเสนอเรื่องราว
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ศิลปะ สามารถใช้แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการ และ
ส่ือสาร ส่ือความหมายและน าเสนอแนวคิดของตนเองหรือเรื่องราวผ่านงานศิลปะ  
 สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถน าความรู้เกี่ยวกับจ านวน แบบรูป การอ่านข้อมูลจากตาราง และเวลา  
ไปใช้ในการก าหนดจ านวนครั้งและท่ากายบริหาร ก าหนดตารางการแข่งขัน เวลาและระยะเวลาในการแข่งขัน  
 ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเงิน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพยากรให้ คุ้มค่า และการอ่านปฏิทิน การค านวณเวลาเพื่อเช่ือมโยงการมี ส่วนร่วมในกิจกรรม  
ทางวัฒนธรรมประเพณีในรอบปีและการท าความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
 วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ  
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ใช้การวัดและเลือกเครื่องวัดท่ีเหมาะสมเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้การนับจ านวนข้อมูล ใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางในการน าเสนอข้อมูล 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
1. การแก้ปัญหา 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ในชีวิตจริงด้วยมุมมองของตนเอง (thinking mathematically)  
1. การจัดการตนเอง 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร  
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

1.2 แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ์ 

1.3 
1.4 

มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

2. การสื่อสาร และน าเสนอ (Communication and presentation) 
2.1 ส่ือสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างมั่นใจโดยใช้การแสดง

แทนทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย ด้วยส่ือของจริง รูปภาพ        
งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ์   

1. การจัดการตนเอง 
3. การส่ือสาร  
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
5. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อื่น 
2.3 น าเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

3. การให้เหตุผล 
3.1 ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล 

โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 
2. การคิดขั้นสูง 
3. การส่ือสาร  
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม 

3.3 ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการให้เหตุผล 
4. การสร้างข้อสรุปทั่วไป และขยายแนวคิด (Generalization & Extension) 
4.1 สร้างข้อสรุปท่ัวไป (generalization) โดยสังเกต ค้นหาลักษณะร่วม 

ท่ีเกิดขึ้นซ้ า ๆ (pattern) จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ ท้ังด้านความรู้
และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) 

2. การคิดขั้นสูง 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 4.2 ขยายแนวคิด (extension) จากข้อสรุปท่ัวไป โดยน าไปใช้แก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. การคิดสร้างสรรค์ 
5.1 คิดได้อย่างหลากหลาย แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม  2. การคิดขั้นสูง 

6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

5.2
5.3 

ประยุกต์ และน าไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
ต่อยอดแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นในชีวิตจริง 
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สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 
6. การใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ (Use aids and tools) 

6.1 ใช้ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ (manipulatives) เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และแนวคิดของตนเอง 

3. การส่ือสาร  
4. การรวมพลังท างานเป็นทีม 
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
    และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

6.2 สืบค้น ตรวจสอบแหล่งท่ีมา (origin) ของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
และเลือกใช้ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1  

1. ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวนนับได้อย่างถูกต้อง และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

2. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนนับโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของ
จ านวน เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนพร้อมให้เหตุผล 

3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจ านวนนับท่ี
เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและ
ร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม     

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีจะน าการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้าง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการด าเนินการ ค านวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร โดยเช่ือมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการด าเนินการ ได้อย่างยืดหยุ่นและ
คล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่าง 
มุมานะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ าหนัก และปริมาตร เลือกใช้หน่วยการวัดและ
เครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ าหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม  

7. ส่ือสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง  
8. ส่ือสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจ านวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และน าไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  
9. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ี

หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 
10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่านการ

สังเกตและการสร้างรูปร่าง เช่ือมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ  
11. ให้เหตุผลในการจ าแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปท่ีมีแกน

สมมาตร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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12. จัดการข้อมูล และน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว ส่ือสาร แปล
ความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

13. ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของ
ตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค์ 

 
 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  

 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงช้ันท่ี 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem solving approach)
และการเรียนรู้ท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริง (active learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่าย
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัด (ความยาว น้ าหนัก ปริมาตร เวลา เงิน) รูปเรขาคณิต
และสถิติ 
 

   
 การมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการโดยการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
เป็นเรื่องส าคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงช้ันท่ี 1 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ต่อไป 
ในช่วงช้ันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะและแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตในบริบทต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม
และการลงมือปฏิบัติ ดังนี้  
 จ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 : เรียนรู้จ านวนเชิงปริมาณและจ านวนเชิงอันดับท่ี นับและบอก
จ านวนจากการจ าแนกและการจัดหมวดหมู่ของส่ิงต่าง ๆ ไปพร้อมกับกิจกรรมพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับ
ปริมาณหรือขนาดของจ านวน แสดงจ านวนด้วยส่ิงต่าง ๆ หรือสัญลักษณ์แสดงจ านวน เ ช่น ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมจากกิจกรรมการรวม (compose) 
การแยก (decompose) เรียนรู้หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักผ่านการแสดงจ านวนด้วยแผ่นตารางร้อย 
แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย และเขียนแสดงจ านวนในรูปกระจายตามค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนในเชิงของความหมายและเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
เปรียบเทียบจ านวนในเชิงสัญลักษณ์ไปพร้อมกับกิจกรรมพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนท่ีเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ   
 การด าเนินการของจ านวน : เรียนรู้ความหมายของการบวกและการลบ การคูณและการหาร โดยเช่ือมโยง
ค าพูดหรือค าศัพท์ท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน แสดงการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ค านวณหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร อย่างคล่องแคล่วและหลากหลายวิธี 
สังเกตเห็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การคูณและการหาร และสมบัติต่าง ๆ ของจ านวน หาผลลัพธ์ของ
การบวก ลบ คูณ หารระคน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการวัด (ความยาว ปริมาตร น้ าหนัก เวลา เงิน) และสถิติ  
 แบบรูปของจ านวนและแบบรูปซ้ า : เรียนรู้เกี่ยวกับแบบรูปโดยการสังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ของ 
แบบรูปส่ือสารและน าเสนอข้อสรุปท่ีได้จากความสัมพันธ์ของแบบรูปท่ีเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน 
การซ้ ากันของรูปเรขาคณิตหรือรูปอื่น ๆ ในลักษณะสี รูปร่าง หรือขนาด หาจ านวนหรือรูปท่ีหายไปในแบบรูป และ
สร้างสรรค์ผลงานจากความรู้เรื่องแบบรูปผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

1. จ านวนและพีชคณิต 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
1. ส่ือสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวนนับได้อย่างถูกต้อง และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนนับโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของจ านวน 

เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนพร้อมให้เหตุผล 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจ านวนนับท่ี

เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและร่วมกัน
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม     

4. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีจะน าการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร์ในการด าเนินการ ค านวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
โดยเช่ือมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการด าเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องแคล่ว          และ
แปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม          
อย่างมุมานะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 
๑. สื่อสารทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับจ านวนนับได้อย่างถูกต้อง และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ                

ได้อย่างเหมาะสม 
1. อธิบายสถานการณ์ในบริบทต่าง ๆ 

ในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวกับ
จ านวนนับไม่เกิน 100,000 
และ 0 โดยนับและบอกจ านวน
ของส่ิงต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ หรือ
เชิงอันดับท่ีและแสดงส่ิงต่าง ๆ 
ตามจ านวนท่ีก าหนด 

2. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จ านวนอย่างมีความหมาย   

 
 

- ใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวกับจ านวนและส่ือการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนได้สังเกต จ าแนก จัดกลุ่มส่ิงต่าง ๆ และใช้การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
ระหว่างส่ิงของท่ีต้องการนับกับตัวนับเพื่อให้เข้าใจจ านวนในเชิง
ปริมาณ และใช้ค าศัพท์พื้นฐานอธิบายเชิงเปรียบเทียบ เช่น เท่ากัน 
ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า เยอะกว่า ไม่พอดี  

- ใช้ของจริงหรือส่ือจ าลอง ตัวนับ กรอบห้า กรอบสิบ เพื่อใช้ในการ
นับ หรือแสดงแทนส่ิงท่ีต้องการนับ นับและบอกจ านวนของส่ิงนัน้ 
ในเชิงปริมาณหรือบอกอันดับท่ีของส่ิงต่าง ๆ โดยใช้การนับ 
ท่ีหลากหลาย เช่น การนับทีละ 1 ทีละ 2 ทีละ 5 หรือทีละ 10 
ด้วยภาษาของตนเอง และแสดงส่ิงต่าง ๆ ตามจ านวนท่ีก าหนด หรือ 
ตามอันดับท่ีท่ีก าหนด  

- ใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวกับจ านวนท่ีมากกว่า 10 มากกว่า 
100 มากกว่า 1,000 เพื่อนับและบอกจ านวนเช่ือมโยงกับค่าของ 
เลขโดดในหลักต่าง ๆ โดยใช้แผ่นตารางหน่วย แผ่นตารางสิบ  
แผ่นตารางร้อย    
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- ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีน าเรื่องจ านวนไปใช้ 

ท้ังท่ีเป็นจ านวนเชิงปริมาณและจ านวนเชิงอันดับท่ี เช่น ท่ีบ้าน 
เล้ียงไก่ 5 ตัว  ฉันเกิดวันท่ี 1 เดือนสิงหาคม  

- ส่ือสารโดยการเล่าเรื่อง อ่าน เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวนท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เช่น บันทึก
จ านวนนักเรียนท่ีมาเรียน และขาดเรียนในแต่ละวัน บันทึกจ านวน
ต้นกล้าท่ีงอกในแต่ละกระถาง อ่านจ านวนในข่าวหรือบทความ 
ท่ีสนใจ อ่านราคาสินค้าจากแผ่นโฆษณา  

2. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนนับโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของ
จ านวน เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนพร้อมให้เหตุผล 

๑. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
แบบส่วนย่อย - ส่วนรวมของ
จ านวนโดยใช้การรวม 
(compose) หรือการแยก 
(decompose) ของจ านวน และ
ใช้หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลัก เพื่อเช่ือมโยงความรู้ 
เรื่องจ านวนและการด าเนินการ  

๒. เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนในสถานการณ์ต่าง ๆ   
โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
แสดงการเปรียบเทียบ 

 

- จัดกิจกรรมการรวม (compose) หรือการแยก (decompose) 
จ านวน โดยแยกส่ิงของเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเขียนความสัมพันธ์ 
แบบส่วนย่อย - ส่วนรวมของจ านวน ซึ่งจะเห็นว่าจ านวนหนึ่ง ๆ 
สามารถเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนรวมของจ านวน 
ได้หลายแบบ    

                 
- ใช้ส่ือแผ่นตารางสิบ แผ่นตารางหน่วย เพื่อเรียนรู้และบอกค่าของ

เลขโดดในแต่ละหลักพร้อมท้ังเขียนแสดงจ านวนในรูปกระจาย  
- เปรียบเทียบจ านวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้การจับคู่ 

แบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และ
แสดงการเปรียบเทียบโดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ และน าไปใช้ในการ
เรียงล าดับจ านวน 
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๓. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของ
จ านวนนับที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน พร้อมให้เหตุผล สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อ
สร้างแบบรูปและร่วมกันแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ของ 
แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้น
หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน หรือ
แบบรูปซ้ าของจ านวน  
รูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ และ
ให้เหตุผลโต้แย้งหรือสนับสนุน
ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์  

๒. สร้างข้อสรุปและขยายแนวคิด
เพื่อสร้างแบบรูปและแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

- ส ารวจแบบรูปหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การร้อยลูกปัด ทางม้าลาย งานศิลปะ สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น  
จ านวนเงินท่ีออมแต่ละวัน สังเกต ค้นหาและบอกความสัมพันธ์ 
ในแบบรูป พร้อมอธิบายให้เหตุผลโต้แย้งหรือสนับสนุนความคิด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในแบบรูป 

- สังเกตความสัมพันธ์ของแบบรูปจนสามารถสร้างข้อคาดการณ์  
หรือข้อสรุป และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกัน  
หรือประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในลักษณะอื่น เช่น ออกแบบลวดลาย 
การปูกระเบ้ือง ลายผ้า ธงราว โมบายปลาตะเพียน 
 

     
๔. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะน าการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการด าเนินการ ค านวณและเลือกใช้เคร่ืองมือในการบวก การลบ การคูณ 
และการหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการด าเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและ
คล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

๑. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริง 
ท่ีจะน าการบวก การลบ  
การคูณ และการหารมาใช้ 
ได้อย่างเหมาะสม 

๒. หาผลบวก ผลลบ ได้อย่าง
คล่องแคล่วโดยเลือกใช้วิธีต่าง ๆ 
โดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
และสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การบวกและการลบของจ านวน  

๓. หาผลคูณ ผลหาร ได้อย่าง
คล่องแคล่วโดยเลือกใช้วิธีต่าง ๆ 
โดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
และสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การคูณและการหารของจ านวน  

- ใช้สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันเช่ือมโยงไปสู่ความหมายของ 
การบวก การลบ การคูณ และการหาร เช่น การซื้อของมาเพิ่มอีก  
การขายไป หาจ านวนนักเรียนท้ังหมดท่ีเข้าแถวแถวละเท่า ๆ กัน 
การแบ่งขนมให้คนละเท่า ๆ กัน   

- ค้นหาวิธีหาผลบวก หาผลลบด้วยตนเองโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
ผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริง และใช้วิธีของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
ตรวจสอบค าตอบและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบโดยใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบและเลือกใช้เครื่องมือช่วย 
ในการค านวณได้อย่างเหมาะสม เช่น เส้นจ านวน กรอบสิบ      
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๔. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ 
หารระคน ได้อย่างคล่องแคล่ว
โดยเลือกใช้วิธีต่าง ๆ โดย
เช่ือมโยงความสัมพันธ์และ
สมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจ านวน
และการด าเนินการของจ านวน  

 
   

- ค้นหาวิธีหาผลคูณ หาผลหารด้วยตนเองโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
ผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริง และใช้วิธีของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
ตรวจสอบค าตอบและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารโดยใช้
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารและเลือกใช้เครื่องมือช่วย 
ในการค านวณได้อย่างเหมาะสม เช่น ตัวนับ แผ่นตาราง เส้นจ านวน 
ตารางสูตรคูณ   

 
- ค้นหาวิธีหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนด้วยตนเอง 

โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริงและใช้วิธี 
ของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว และประมาณผลลัพธ์ เช่น กิจกรรม
ตลาดนัดของโรงเรียนโดยเตรียมเงินในการซื้อสินค้า หรือตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าตามเงินท่ีมี  

           
 

๕. แก้ปัญหาเก่ียวกับจ านวนนับในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม           
อย่างมุมานะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อื่นโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับใน
ชีวิตจริง โดยเลือกใช้เครื่องมือ
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมช่วยใน

- ส ารวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับและใช้กระบวนการ
หรือยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
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การแก้ปัญหาด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมุมานะ 

 

โดยเลือกใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมช่วยในการแก้ปัญหาจนส าเร็จ เช่น 
การใช้บาร์โมเดลช่วยในการวิเคราะห์และหาค าตอบ   

 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการช่วยในการแก้ปัญหา 

ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เช่น โครงการจัดการขยะในโรงเรียน 
บันทึกจ านวนสินค้าท่ีขายได้ในสหกรณ์โรงเรียน   

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า            
   การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตในช่วงช้ันท่ี 1 เน้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 
ผ่านการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือและส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านการแก้ปัญหา  
การส่ือสารและน าเสนอ การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างข้อสรุปท่ัวไปและขยายแนวคิดไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง  
- จ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0    

       ในช้ัน ป.1 จะเรียนรู้เกี่ยวกับจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ช้ัน ป.2 จ านวนนับไม่เกิน 1,000 และช้ัน ป.3 
จ านวนนับ ไม่เกิน 100,000 โดยมีมาตรฐานความก้าวหน้าแต่ละช้ันปี ดังนี้  
     ป.1  เน้นการหยิบจับและสัมผัสส่ิงต่าง ๆ รับรู้ปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ผ่านการจับคู่ส่ิงของแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
จากนั้นนับและบอกจ านวน และแสดงจ านวนด้วยส่ิงของต่าง ๆ รวมท้ังเขียนแสดงจ านวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมการรวม และ 
การแยกของจ านวน และให้เหตุผลในการเปรียบเทียบจ านวน ใช้จ านวนเชิงปริมาณและเชิงอันดับท่ีในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตจริง  
     ป.2 และ ป.3 เน้นการขยายแนวคิดเกี่ยวกับจ านวนในวงจ านวนท่ีมากขึ้น เพิ่มการเขียนแสดงจ านวนในรูป
กระจาย การเปรียบเทียบจ านวนโดยใช้หลักและค่าของ เลขโดดในแต่ละหลัก และการน าจ านวนไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
-  การด าเนินการของจ านวน    

     ป.1  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการบวกและการลบผ่านการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิต
จริงโดยยกตัวอย่างสถานการณ์การบวกและสถานการณ์การลบของจ านวนหนึ่งหลัก หยิบจับส่ิงของ หรือใช้
รูปภาพในการอธิบายและแสดงการบวก และการลบ อธิบายความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ เขียนประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ หาผลบวกและหาผลลบของจ านวนไม่เกินสอง
หลักด้วยกลวิธีของตนเองอย่างคล่องแคล่ว วิเคราะห์และอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     ป.2  เน้นขยายแนวคิดเกี่ยวกับการบวกและการลบในวงจ านวนท่ีมากขึ้นเพื่อหาผลบวกและผลลบของจ านวนสอง
หลัก จ านวนสามหลักอย่างคล่องแคล่วด้วยวิธีของตนเองท่ีเป็นขั้นตอนวิธีมากขึ้น เช่น การตั้งบวก การต้ังลบ  
นักเรียนจะได้เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณและการหารซึ่งต่อยอดแนวคิดมาจากการบวกและการลบ สร้างความ
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เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการคูณและการหารผ่านการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์การคูณและสถานการณ์การหารของจ านวนหนึ่งหลัก ใช้ส่ิงของหรือรูปภาพในการอธิบายและแสดง
การคูณและการหาร อธิบายความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและ
เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร หาผลคูณและหาผลหารและเศษด้วยกลวิธีของตนเอง วิเคราะห์และแสดง
แนวคิดของตนเองในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ หรือการหารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     ป.3  เน้นขยายแนวคิดการบวก การลบ การคูณ และการหารในวงจ านวนท่ีมากขึ้น โดยใช้จ านวนไม่เกินสาม
หลักในการหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ  ผลหาร และหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนท่ีเป็นขั้นตอนวิธีมาก
ขึ้น เช่น การตั้งบวก การต้ังลบ การตั้งคูณ การหารยาว การหารส้ัน วิเคราะห์และเขียนแสดงวิธีหาค าตอบในการ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร ไม่เกิน 2 ขั้นตอนในสถานการณ์ต่าง ๆ   
- แบบรูป     

     ในช่วงช้ันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน และแบบรูปซ้ าของจ านวน  
รูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัว การเรียนรู้เรื่อง
แบบรูปซ้ าจึงเป็นการเพิ่มและพัฒนาสมรรถนะท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรูปและน าไปแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     ป.1  อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ าเกี่ยวกับสี รูปร่าง หรือขนาด เพียงหนึ่งลักษณะ และจัดส่ิงของ 
เพื่อสร้างเป็นแบบรูปซ้ า และมีส่วนร่วมในการค้นหา วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้น  
หรือลดลงทีละเท่า ๆ กันในแบบรูป ขยายแนวคิดจากความสัมพันธ์ในแบบรูปเพื่อหาจ านวนหรือรูปท่ีหายไป  
     ป.2  อธิบายความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับแบบรูปซ้ าท่ีมากกว่าหนึ่งลักษณะ ต่อยอดแนวคิด  
เพื่อสร้างเป็นแบบรูปอื่น และมีส่วนร่วมในการค้นหา วิเคราะห์ และสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจ านวน
ท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กันในแบบรูป  ขยายแนวคิดจากความสัมพันธ์และข้อสรุปในแบบรูปเพื่อหาจ านวน
หรือรูปท่ีหายไปและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 
     ป.3  ใช้ความรู้เรื่องแบบรูปในการสร้างช้ินงานและออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวและอธิบายแนวคิด 
ด้วยภาษาของตนเอง เช่น การปูกระเบ้ือง การท าป้ายนิเทศ  การร้อยลูกปัด  ท่ากายบริหาร   
 

 

 

  ในช่วงช้ันท่ี 1 นักเรียนควรได้มีโอกาสส ารวจส่ิงรอบตัว และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวัด และ
รู้จักหน่วยของการวัด การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตรนั้นอาจเริ่มจากการสร้าง  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผ่านกิจกรรมการเปรียบเทียบความยาว น้ าหนัก ปริมาตร ของส่ิงรอบตัว ปฏิบัติกิจกรรม
การวัดโดยใช้ส่ิงรอบตัวเป็นหน่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐานจากนั้นเช่ือมโยงสู่การวัดโดยใช้เครื่องวัดท่ีมีหน่วย
มาตรฐานนักเรียนควรได้ฝึกการใช้เครื่องวัดท่ีถูกต้องเรียนรู้การเลือกใช้เครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมกับส่ิงท่ีจะวัด 
ส่ือสารบอกขนาด ปริมาณ ปริมาตรของส่ิงต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้อาจมีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนคาดคะเน
ความยาว น้ าหนัก และปริมาตรโดยการเทียบเคียงกับเกณฑ์อ้างอิงท่ีคุ้นเคยและใช้ความรู้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน 

2. การวัด 
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  การจัดกิจกรรมเรื่องเวลาควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนส ารวจนาฬิกาและปฏิทิน ส่ือสารเกี่ยวกับเวลา 
ระยะเวลา โดยเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน สามารถส่ือสารเกี่ยวกับเวลา และวันท่ีส าคัญของตนเองหรือในท้องถิ่น 
มีประสบการณ์แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา 
  การจัดประสบการณ์เกี่ยวกับเงินเน้นพัฒนาความสามารถในการใช้เงินในชีวิตประจ าวันโดยบอก อ่าน 
เขียนและแสดงจ านวนเงินเปรียบเทียบจ านวนเงิน การแลกเงิน รวมถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินในบริบทใกล้ตัวได้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
๖. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ าหนัก และปริมาตร เลือกใช้หน่วยการวัดและ

เครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ าหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม  
๗. ส่ือสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง  
๘. ส่ือสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจ านวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และน าไปใช้ในสถานการณ์           

ต่าง ๆ  
๙. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดท่ีหลากหลาย

หรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 

๖. อธิบายสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เก่ียวกับการวัดความยาว น้ าหนัก และปริมาตร เลือกใช้หน่วยการวัดและ
เคร่ืองวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ าหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม 

1. วัดและบอกความยาว น้ าหนัก 
ปริมาตร ของส่ิงต่าง ๆ ท้ัง 
หน่วยเด่ียวและหน่วยผสม โดยใช้
ค าศัพท์ ในการส่ือความหมาย
เกี่ยวกับความยาวได้อย่างถูกต้อง 
และมั่นใจ 
- หน่วยวัดความยาว ได้แก่ 

มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร 
กิโลเมตร 

- หน่วยวัดน้ าหนัก ได้แก่ กรัม 
ขีด กิโลกรัม 

- หน่วยวัดปริมาตร ได้แก่ 
มิลลิลิตร ลิตร ถ้วยตวง  
ช้อนชา ช้อนโต๊ะ 

2. ให้เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องวัด
ความยาว น้ าหนัก ปริมาตร  

- สังเกตส่ิงต่าง ๆ และใช้ค าศัพท์พื้นฐานอธิบายเกี่ยวกับความยาว เช่น 
ส้ัน สูง  ใกล้ ไกล จากนั้นเปรียบเทียบความยาวโดยตรงของส่ิงต่าง ๆ  
2 ส่ิง โดยใช้ค าศัพท์พื้นฐาน เช่น ยาวกว่า ส้ันกว่า ยาวเท่ากัน สูงกว่า 
เต้ียกว่า สูงเท่ากัน 

 
- ส ารวจ โดยทดลองยกส่ิงต่าง ๆ  และใช้ค าศัพท์พื้นฐานอธิบายเกี่ยวกับ

น้ าหนัก เช่น  หนัก เบา จากนั้นเปรียบเทียบน้ าหนักของส่ิงต่าง ๆ 2 ส่ิง
โดยใช้เครื่องช่ังสองแขน โดยใช้ค าศัพท์พื้นฐาน เช่น หนักกว่า เบากว่า 
หนักเท่ากัน 
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- วัดความยาว โดยใช้ไม้บรรทัด 
ไม้เมตร สายวัดตัว หรือสายวัด
ชนิดตลับ  

- วัดน้ าหนัก โดยใช้เครื่องช่ัง
สองแขน เครื่องช่ังสปริง  
เครื่องช่ังน้ าหนักตัวแบบใช้
เข็มและแบบดิจิทัล 

- วัดปริมาตร/ความจุ โดยใช้ 
ถ้วยตวงของเหลว กระบอกตวง 
ลิตร ถ้วยตวงของแห้ง  
ช้อนตวง เครื่องตวงน้ ามัน
เช้ือเพลิง  

3. เปรียบเทียบความยาว น้ าหนัก 
ปริมาตร/ ความจุ โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด 

4. คาดคะเนความยาว น้ าหนัก 
ปริมาตร โดยการเทียบเคียงกับ
เกณฑ์อ้างอิงท่ีคุ้นเคย    
- คาดคะเนความยาวเป็น

เซนติเมตร เป็นเมตร  
- คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
- คาดคะเนปริมาตรเป็นลิตร 
 

- สังเกตระดับของของเหลวและใช้ค าศัพท์อธิบายเกี่ยวกับปริมาตร เช่น  
เต็มแก้ว ครึ่งแก้ว จากนั้นเปรียบเทียบปริมาตรโดยตรงจากการสังเกต
ระดับของของเหลวในภาชนะ 2 ภาชนะแบบเดียวกัน 

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความยาว น้ าหนัก ปริมาตร  
ท่ีไม่สามารถน าส่ิงต่าง ๆ มาเปรียบเทียบได้โดยตรง เช่น ความยาว 
และความกว้างของโต๊ะ ส่ิงของท่ีมีน้ าหนักใกล้เคียงกัน ของเหลว 
ท่ีอยู่ในภาชนะท่ีมีรูปร่างต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องวัดท่ีมีหน่วย
เดียวกันเพื่อน าผลการวัดมาเปรียบเทียบกัน   

- วัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตร/ความจุ ของส่ิงต่าง ๆ โดยใช้ส่ิงรอบตัว
เป็นหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น   
 ใช้หลอดดูดน้ า ลวดเสียบกระดาษ ท่ียาวเท่ากัน เป็นหน่วยวัดความยาว 

 
 ใช้ลูกแก้ว หรือบล็อคไม้ท่ีมีน้ าหนักเท่ากัน เป็นหน่วยวัดน้ าหนัก  

โดยใช้เครื่องช่ังสองแขน 

 
 ใช้แก้วน้ า หรือขวดน้ า เป็นหน่วยวัดปริมาตร 

      
และสังเกตว่าการวัดส่ิงเดียวกันถ้าใช้หน่วยต่างกันจะท าให้ความยาว 
น้ าหนัก หรือปริมาตรท่ีวัดได้ไม่ตรงกัน จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องวัด 
และหน่วยที่เป็นมาตรฐาน เช่น เซนติเมตร กิโลกรัม ลิตร เพื่อให้ส่ือสาร
ได้ตรงกัน 

- ใช้เครื่องวัดเพื่อบอกความยาว ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร/ ความจุ 
พร้อมท้ังเลือกเครื่องวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงท่ีจะวัด  
โดยอาจสอดแทรกการใช้เครื่องวัดดิจิทัล 

- เปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตรของ 
ส่ิงต่าง ๆ ความจุของภาชนะ ท่ีมีหน่วยต่างกันโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วย เช่น 
 เชือกยาว 203 เซนติเมตร ริบบิ้นยาว 20 เมตร 3 เซนติเมตร ส่ิงใด 
  ยาวกว่า หรือยาวเท่ากัน 
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 นมในกล่องมีปริมาตร 1 ลิตร 450 มิลลิลิตร กับ นมในขวดมีปริมาตร  
   1,500 มิลลิลิตร นมในภาชนะใดมีปริมาตรมากกว่า 
 น้ าตาลทรายแดง 3 ขีด กับน้ าตาลทรายขาว 280 กรัม อะไรหนักกว่า 

- คาดคะเนความยาว ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร ของส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว 
โดยการเทียบเคียงกับเกณฑ์อ้างอิงท่ีคุ้นเคย และให้เหตุผลประกอบ 
การคาดคะเนแล้วตรวจสอบการคาดคะเนโดยการวัดจริง 
 คาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร โดยเทียบเคียงกับ 
   ความยาว หรือความสูงท่ีคุ้นเคย เช่น ความยาว 30 เซนติเมตร  
   (ประมาณ 1 ไม้บรรทัด) ความยาว 1 เมตร (ประมาณ 1 ไม้เมตร)  
   ความสูงของตนเอง ระยะหนึง่ก้าวของตนเอง 
 คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม โดยเทียบเคียงกับน้ าหนัก 1 กิโลกรัม

ท่ีคุ้นเคย เช่น ถุงข้าวสารหนัก 1 กิโลกรัม 
 คาดคะเนปริมาตรเป็นลิตร โดยเทียบเทียบกับปริมาตร/ ความจุ 

ท่ีคุ้นเคย เช่น ขวดน้ าความจุ 1 ลิตร แก้วน้ าความจุ 200 มิลลิลิตร 
๗. สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 

๑. บอกเวลาจากนาฬิกาแบบเข็ม 
และนาฬิกาแบบดิจิทัล  
เป็นนาฬิกากับนาที  และเขียน
แสดงเวลาโดยใช้มหัพภาค หรือ
ใช้ทวิภาค โดยเช่ือมโยงความรู้
เกี่ยวกับจ านวนได้อย่างถูกต้อง 

๒. บอกระยะเวลา โดยใช้ค าศัพท์ 
นาที ช่ัวโมง และความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยเวลาในหนึ่งวัน 
ได้อย่างถูกต้อง 

๓. บอกช่ือวัน วันท่ี เดือน ปี  
(พ.ศ. และ ค.ศ.) เพื่อบอกวันท่ี
เดือนปี ของวันส าคัญต่าง ๆ  
ได้อย่างถูกต้อง 

๔. บอกระยะเวลา ใช้ค าศัพท์  
วัน สัปดาห์ เดือน ปี และ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
ได้อย่างถูกต้อง 

 
 

- เล่าเรื่องราวในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวกับเวลา อภิปรายร่วมกันถึง
ความส าคัญของการมีหน่วยเวลา การบอกเวลาใน 1 วัน ระยะเวลา 
เช่น การนัดหมายไปทัศนศึกษา ระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน  

- ส ารวจนาฬิกาแบบเข็มและสังเกตการเคล่ือนท่ีของเข็มยาวและเข็มส้ัน 
และส ารวจนาฬิกาแบบดิจิทัลโดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงตัวเลข  

                
 

- พัฒนาความรู้สึกเชิงระยะเวลาผ่านกิจกรรมเพื่อให้รับรู้ว่า 1 นาที 
นานแค่ไหน ท าอะไรได้บ้าง เช่น เคาะจังหวะได้กีค่รั้ง วาดรูปวงกลม 
ได้กี่อัน หรือวิ่งระยะส้ันใช้เวลากี่นาที  

- อ่านและบอกเวลาจากนาฬิกา หมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาท่ีก าหนด 
และเช่ือมโยงกับภาษาท่ีใช้บอกเวลาในท้องถิ่น 

- เช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาและการเขียนแสดงเวลาในชีวิตจริง 
เช่น บอกเวลาขณะเกิดเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ อ่านป้ายแสดงเวลา 
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- ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ เช่น หน้าปัดนาฬิกา เส้นแสดงเวลา เพื่อบอก
เวลา ระยะเวลาอย่างเป็นระบบ 

- เช่ือมโยงกับวิชาอื่นๆ ในการบันทึกผลท่ีเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา เช่น 
อ่านและเขียนบันทึกประจ าวัน ระยะเวลาในการละลายของสาร 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิ่ง 

- ยกตัวอย่างการใช้หน่วยวัน เดือน ปี ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น บอกวันส าคัญต่าง ๆ บอกอายุของตนเอง อ่านวันผลิต วันหมดอายุ  

- ส ารวจปฏิทิน สังเกตช่ือวัน วันท่ี เดือน ปี และสร้างข้อสรุป เช่น จ านวน
วันในเดือนท่ีลงท้ายด้วย ยน หรือคม มี 30 หรือ 31 วัน ตามล าดับ 

 

                       
 

- อ่านและบอกวันท่ีของวันส าคัญต่าง ๆ ของตนเอง ครอบครัว และสังคม 
จากปฏิทิน 

- เช่ือมโยงกับวิชาอื่น ๆ ในการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยช่ือวัน วันท่ี 
เดือน ป ีหรือแนะน าการใช้ในชีวิตจริง เช่น วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ 
 

              
- อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา วัน เดือน ปี ช่ัวโมง 
นาที  

๘. สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจ านวนเงิน แลกเงินได้อย่างถูกต้องหลากหลาย และน าไปใช ้                       
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

๑. บอกและแสดงจ านวนเงินจากเงิน
เหรียญและธนบัตรชนิดต่าง ๆ  
โดยบอกเป็นบาท เป็นสตางค์ 
หรือเป็นบาทและสตางค์  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
หลากหลายวิธีและคล่องแคล่ว   

- ส ารวจเงินเหรียญและธนบัตร สังเกตลักษณะ จ าแนกเงินตามเกณฑ์ 
ของตนเอง บอกชนิดและมูลค่าของเงินแต่ละชนิด อภิปรายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเงนิบาทและสตางค์ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ค่าของเงินธนบัตรและเงินเหรียญแต่ละชนิด เช่น  

     ธนบัตร 20 บาท 5 ฉบับ มีค่าเท่ากับธนบัตร 100 บาท 1 ฉบับ   
 เหรียญ 10 บาท 5 เหรียญ มีค่าเท่ากับธนบัตร 50 บาท 1 ฉบับ   
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๒. แลกเงินเหรียญและธนบัตร 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้หลากหลายวิธี  

๓. อ่านและเขียนแสดงจ านวนเงิน
แบบใช้จุดในสถานการณ์ต่าง ๆ    

๔. เปรียบเทียบจ านวนเงิน 
โดยเช่ือมโยงกับสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ในชีวิตจริง  

 

- ระบุจ านวนเงินแต่ละชนิด และบอกจ านวนเงินท้ังหมด โดยบอกเป็น
บาทและสตางค์ แลกเงินและแสดงเงินตามสถานการณ์ท่ีก าหนด เช่น  
ซื้อสินค้าราคา 119 บาท จะหยิบเงินให้พอดีกับราคาสินค้าได้แบบใดบ้าง 
หรือต้องการแลกเงิน 500 บาท สามารถแลกเงินได้แบบใดบ้าง 

- อ่านและเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุด ผ่านกิจกรรม การซื้อขายสินค้า  
โดยอ่านและจ่ายเงินตามราคาสินค้าจากป้าย เช่น ป้ายแสดงราคาสินค้า
12.50 บาท และเขียนป้ายแสดงราคาสินค้า เช่น สินค้าราคา 25 บาท 
75 สตางค์ เขียนป้ายแสดงสินค้าได้เป็น 25.75 บาท  

- บอกจ านวนเงิน และเปรียบเทียบจ านวนเงิน โดยใช้สถานการณ์ เช่น  
เงินในกระปุกออมสินของกลุ่มใด มากกว่าหรือน้อยกว่า หรือ
เปรียบเทียบราคาสินค้าจากป้ายแสดงราคา  

๙. แก้ปัญหาเก่ียวกับความยาว น้ าหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยแนวคิดที่
หลากหลายหรือแตกต่างจากเดิม อย่างมุมานะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้อื่น 

๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 
น้ าหนัก ปริมาตรในชีวิตจริง 
ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น 
อย่างมุมานะ  

๒. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตจริง
ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น 
อย่างมุมานะ 

๓. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินในชีวิตจริง
ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น 
อย่างมุมานะ  
 

 

- แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร/ ความจุ  
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด จากตัวอย่างในสถานการณ์ 
ในชีวิตประจ าวัน เช่น  
 เส้นทางท่ีมีระยะทางน้อยท่ีสุดท่ีสามารถเดินทางจากสถานท่ีหนึ่ง 
   ไปยังสถานท่ีหนึ่ง 

 หาปริมาตรของน้ าเมื่อมีเครื่องวัดปริมาตรจ ากัดเพียงบางชนิด หรือ 
   สร้างเครื่องวัดด้วยตนเอง 

 ใช้การช่ัง หรือการตวงเพื่อเตรียมเครื่องปรุง และวัตถุดิบประกอบ
อาหาร 

                    
- เช่ือมโยงกับวิชาอื่น ๆ ในการน าความรู้เกี่ยวกับการวัด การเปรียบเทียบ 

และการคาดคะเนไปใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิต เช่น  

 วัดความสูงของต้นไม้ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อดูอัตราการเจริญเติบโต   

 คาดคะเนความยาว ความสูงของส่ิงต่าง ๆ เพื่อจัดส่ิงของนั้นไว้ใน 
   บริเวณท่ีต้องการ 

 ช่ัง ตวงส่ิงต่าง ๆ ในการทดลอง หรือท าโครงงาน 

- มองเห็นสถานการณ์ปญัหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตจริง ส ารวจปัญหา และ 
ลงมือแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา (เวลาเริ่มต้น เวลาส้ินสุด
ระยะเวลา) เปรียบเทียบระยะเวลา โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
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เวลา จากตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เช่น ตารางรายการ
โทรทัศน์  ป้ายประกาศ ตารางเดินรถไฟ 

- ร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงินเหรียญและธนบัตรผ่านสถานการณ์ 
ในชีวิตจริง เช่น การซื้อขาย โดยก าหนดราคาสินค้า ใช้เงินเพื่อซื้อสินค้า 
การทอนเงิน ตรวจสอบเงินทอน แลกเงิน ค านวณต้นทุน ก าไร ขาดทุน 
ส าหรับเป็นพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ  

- เช่ือมโยงกับวิชาอื่น ๆ โดยออกแบบแผ่นพับ ป้ายโฆษณา เพื่อส่งเสริม
การขายสินค้าและบริการ 

 
เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
   การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัด ในช่วงช้ันท่ี 1 เน้นการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การวัดโดยใช้เครื่องวัด และสามารถเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มีทักษะการส่ือสาร สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิต 
-  การวัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตร   

      ในช่วงช้ันนี้ นักเรียนจะเริ่มจากการท าความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการวัดผ่านกิจกรรมการเปรียบเทียบโดยใช้
ค าศัพท์พื้นฐาน วัดและบอกผลการวัดโดยใช้ส่ิงรอบตัวเป็นเครื่องวัดท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่ือมโยงสู่การวัดโดยใช้
เครื่องวัดท่ีมีหน่วยมาตรฐาน ให้นักเรียนฝึกทักษะการวัดท่ีมีหน่วยมาตรฐานดังนี้  
      ความยาว   ป.1: เมตรและเซนติเมตร ป.2: เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร ป.3: เซนติเมตร

และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร (และบอกความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตร) 
      น้ าหนัก     ป.1: กิโลกรัมและขีด ป.2: กิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด  ป.3: กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม 
                     และขีด (และบอกน้ าหนักเป็นเมตริกตันและกิโลกรัม)  
      ปริมาตร    ป.2: ลิตรและมิลลิลิตร ป.3:  ลิตรและมิลลิตร และช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง 
      นอกจากนี้ นักเรียนในช้ัน ป.2 และ ป.3 สามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดในการแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และ ป.3 นักเรียนควรมีประสบการณ์ในการคาดคะเนความยาวเป็นเมตร 
เป็นเซนติเมตร คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร  

-  เวลา 
  ป.1  นักเรียนใช้ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับช่วงเวลา เช่น กลางวัน กลางคืน เช้า เท่ียง สาย บ่าย เย็น โดยเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ส ารวจนาฬิกาแบบใช้เข็ม และอ่านเวลาเป็นนาฬิกาจากหน้าปัดนาฬิกา 
พร้อมบอกกิจกรรมท่ีท าในแต่ละช่วงเวลา  
     ป.2  นักเรียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที) จากนาฬิกาแบบดิจิทัล และนาฬิกาแบบใช้เข็ม 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ รับรู้เกี่ยวกับระยะเวลา บอกระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที  นักเรียนส ารวจปฏิทิน บอกช่ือ
วัน วันท่ี เดือน ปี (พ.ศ. และ ค.ศ.) ของวันส าคัญต่าง ๆ จากปฏิทิน และใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
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 ป.3  นักเรียนบอกเวลาจากนาฬิกา อ่านและเขียนแสดงเวลาโดยใช้มหัพภาคหรือใช้ทวิภาคในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ  สามารถหาระยะเวลาและเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาในการแก้ปัญหา 
โดยเลือกใช้วิธีการของตนเอง  

-  เงิน 
      ในช่วงช้ันนี้ นักเรียนจะพัฒนาความรู้เกี่ยวกบัเงิน รู้จักหน่วยของเงิน ค่าของเงินเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิด 
สามารถใช้เงินเหรียญและธนบัตรจ าลองแสดงจ านวนเงนิ หรือแลกเงินตามท่ีก าหนด อ่านและเขียนแสดงจ านวน
เงินในบริบทต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบจ านวนเงนิและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเงินโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยบาท และสตางค์  โดยการจัดประสบการณ์ให้อยู่ท่ีความพร้อมของนักเรยีนและบริบท 

 
 

  
 ในช่วงช้ันท่ี 1 นักเรียนควรได้เรียนรู้ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติผ่าน 
การปฏิบัติกิจกรรมส ารวจลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ เพื่อรับรู้ลักษณะส าคัญ 
ลักษณะท่ีเหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม นักเรียนอาจน าประสบการณ์จากช่วงปฐมวัย
หรือใช้ค าอธิบายลักษณะของส่ิงของรอบตัวมาใช้ส่ือสาร น าไปสู่การระบุหรือเรียกช่ือรูปเรขาคณิตแต่ละชนิดด้วย
ค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่านการ
สังเกตและการสร้างรูปร่าง เช่ือมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ  
11. ให้เหตุผลในการจ าแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปท่ีมีแกน
สมมาตร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 
10. รับรู้และอธิบายลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่าน

การสังเกตและการสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
11. ให้เหตุผลในการจ าแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มีแกน

สมมาตร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
1. รับรู้รูปร่าง ให้เหตุผลในการ

จ าแนกและบอกลักษณะของ 
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย  

2. รับรู้รูปร่าง ให้เหตุผลในการ
จ าแนกและบอกลักษณะของรูป
หลายเหล่ียม วงกลม และวงร ี

- ส ารวจส่ิงของรอบตัวที่มีลักษณะคล้ายทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย แล้วจ าแนก จัดกลุ่ม และอธิบายลักษณะ  
ด้วยภาษาของตนเอง เช่น กลม โค้ง แบน ยอดแหลม ขอบ มุม ด้าน  
กล้ิงได้ วางซ้อนกนัได้ เล่ือนได้ แล้วร่วมกันสรุปลักษณะ และบอกช่ือ 
รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ  
 

4. รูปเรขาคณิต 
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3. ให้เหตุผลในการจ าแนกและบอก
ลักษณะรูปท่ีมีแกนสมมาตรและ
รูปท่ีไม่มีแกนสมมาตร 

4. ใช้รูปเรขาคณิตในการสร้างสรรค์
ช้ินงาน 

 
 

                 
 

- วาดรูปตามขอบของส่ิงของท่ีเป็นรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปหลาย
เหล่ียม วงกลม วงรี สังเกตลักษณะและจ าแนกรูปร่างตามเกณฑ์ 
ของตนเอง เช่น ด้าน ขอบ มุม แล้วร่วมกันสรุปลักษณะและบอกช่ือ
รูปเรขาคณิตสองมิติชนิดต่าง ๆ  

- เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปหรือกระดาษจุด  
- จัดกิจกรรมการสร้างรูปหลายเหล่ียมโดยใช้เชือกร้อยหลอดดูดน้ า 

หรือลวดก ามะหยี่ขดเป็นรูปหลายเหล่ียม 
 

                                        
 
- ส ารวจรูปท่ีมีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตรโดยทดลอง 

พับกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติหรือรูปอื่น ๆ อภิปรายและร่วมกัน
สรุปลักษณะของรูปท่ีมีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตร  พร้อมหา
จ านวนแกนสมมาตร  

- วาดรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรบนกระดาษจุด เมื่อก าหนด
แกนสมมาตรและรูปข้างหนึ่งของแกนสมมาตรให้ 

- ใช้รูปเรขาคณิตและความรู้เรื่องแกนสมมาตรในการสร้างสรรค์
ช้ินงาน เช่น การออกแบบลวดลาย ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้  
 

-        
เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า   
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   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง รูปเรขาคณิต นักเรียนจะได้เรียนรู้และสร้างข้อค้นพบเกี่ยวกับลักษณะของรูป
เรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติผ่านการส ารวจ การสังเกต การทดลอง การสัมผัสจากส่ือของจริง  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในด้านการส่ือสาร การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์  
   ป.1  นักเรียนรับรู้ อธิบายลักษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ ได้แก่ ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอกและกรวย พร้อมให้เหตุผลด้วยภาษาของตนเอง เช่น กลม ยอดแหลม กล้ิงได้ วางซ้อนกันได้ เล่ือนได้ 
และวาดรูปตามขอบของส่ิงของและตามแบบของรูปท่ีเป็นรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ส ารวจ สังเกต
ลักษณะ จ าแนกตามเกณฑ์ของตนเอง เช่น ด้าน มุม ขอบ และร่วมอภิปรายสรุปลักษณะ พร้อมบอกช่ือรูป
เรขาคณิตสองมิติ     
   ป.2  นักเรียนรับรู้ อธิบายลักษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติเพิ่มเติมจากช้ัน ป.1 ได้แก่ รูปหลายเหล่ียม 
เช่น รูปห้าเหล่ียม รูปหกเหล่ียม รูปเจ็ดเหล่ียม รูปแปดเหล่ียม รูปเก้าเหล่ียมและรูปสิบเหล่ียม และได้มีโอกาส
เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติและสร้างช้ินงานโดยใช้แบบของรูป กระดาษจุด หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างง่าย  
   ป.3  นักเรียนได้ค้นหาลักษณะส าคัญของรูปเรขาคณิตสองมิติเพิ่มเติมจากช้ัน ป.2 ได้แก่ รูปท่ีมีแกนสมมาตร
และรูปท่ีไม่มีแกนสมมาตร ผ่านกิจกรรมพับกระดาษ และได้ส ารวจรูปอื่น ๆ ท่ีอยู่ในชีวิตจริง สร้างข้อค้นพบ 
ด้วยภาษา ของตนเองเกี่ยวกับแกนสมมาตร รูปท่ีมีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร สร้างช้ินงาน หรือ 
งานประดิษฐ์ จากรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและความรู้เรื่องแกนสมมาตร เช่น ลวดลายในช้ินงาน
ศิลปะ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ป้ายร้านค้า บอร์ดนิทรรศการ ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้  
 
 

 
 ในช่วงช้ันท่ี 1 นักเรียนควรได้เรียนรู้กระบวนการทางสถิติผ่านการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง 
โดยสังเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตัวที่สนใจ ต้ังค าถาม เก็บและรวบรวมข้อมูล จัดกระท าและจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 
ท่ีง่ายต่อการแปลความหมาย ให้เหตุผลเลือกวิธีและเครื่องมือในการน าเสนอข้อมูล เช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับจ านวน 
และการด าเนินการของจ านวนมาใช้ในการส่ือสาร แปลความหมายข้อมูลและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิและตาราง 
ทางเดียวเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 
12. จัดการข้อมูล และน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว ส่ือสาร แปล
ความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
13. ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือส่ิงแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนของ
ตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค์ 
ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับนักเรียน 
12. จัดการข้อมูล และน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว สื่อสาร 

แปลความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพือ่อธบิายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. สถิติ 
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1. จัดการข้อมูลในชีวิตจริง และ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ
รูปภาพ หรือตารางทางเดียว  

2. ส่ือสาร แปลความหมายของ
ข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบาย
เหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

- มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล บันทึกข้อมูล สังเกตข้อมูล 
และแสดงความคิดเห็นในการจ าแนกจัดกลุ่มข้อมูลตามเกณฑ์ 
จากนั้นร่วมกันน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพอย่างง่าย 
แผนภูมิรูปภาพท่ีมีข้อก าหนด แผนภูมิแท่งหรือตารางทางเดียว  
 

      
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะส าคัญ 

ของการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว  
- อ่านข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  

แผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว เช่น การเปรียบเทียบ แนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น - ลดลง และเช่ือมโยงไปสู่ค าศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตจริง เช่น  
ขายดีท่ีสุด ชอบท่ีสุด แพงท่ีสุด ถูกท่ีสุด เป็นท่ีนิยมท่ีสุด  

- วิเคราะห์เลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง 
หรือตารางทางเดียวมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  เลือกวิธีการและลงมือแก้ปัญหา ตรวจสอบ
และสรุปค าตอบของสถานการณ์ปัญหา เช่น ใช้ข้อมูลจ านวนคน
ซื้อสินค้าชนิดต่าง ๆ ในร้านสหกรณ์โรงเรียนใน 1 สัปดาห์ เพื่อ
ตัดสินใจซื้อสินค้ามาขายในสัปดาห์ถัดไป 

- ระดมความคิดวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจ ากัดของการน าเสนอ
ข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว 

13. ร่วมกันแก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือ
ชุมชนของตนเอง อย่างมุมานะ และสร้างสรรค์ 

1. ต้ังค าถามจากประเด็นปัญหา 
ท่ีสนใจ เก็บรวบรวมและจ าแนก
ข้อมูล เลือกวิธีการและน าเสนอ
ข้อมูลท่ีเหมาะสมกับข้อมูล  
แปลความหมายข้อมูล 
และใช้ข้อมูลแก้ปัญหา 
ในสถานการณ์ใกล้ตัว 
 
 

- สังเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ต้ังค าถาม หรือข้อสงสัยจากประเด็น
ปัญหาท่ีสนใจ ระดมความคิดเห็น เลือกวิธีการเก็บข้อมูล 
และบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสม  

- มีประสบการณ์ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง
ด้วยการสอบถาม การสังเกต การทดลอง หรือข้อมูลท่ีสืบค้น 
ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บันทึกและจ าแนกจัดกลุ่มข้อมูลด้วย
เกณฑ์ท่ีสร้างขึ้น 

- พิจารณาข้อมูล เลือกวิธีการน าเสนอข้อมูล และใช้เครื่องมือ
พื้นฐานหรือเครื่องมือดิจิทัลน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ
แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว  
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- แปลความหมายข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อตอบค าถามจากประเด็น
ปัญหาท่ีสนใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใกล้ตัว 

- เช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางสถิติไปใช้ในวิชาอื่น ๆ 
เช่น จ านวนขยะประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียน ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การเจริญเติบโตของพืช 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า    
   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสถิติในช่วงช้ันท่ี 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการทางสถิติผ่านการ
แก้ปัญหา จากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงและการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในด้านการ
แก้ปัญหา การส่ือสารและน าเสนอ การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ และการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้        
   ป.1  เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้ต้ังแต่ให้ข้อมูล เก็บ และ 
รวบรวมข้อมูลอย่างง่าย เช่น การสอบถาม การสังเกต จากประเด็นปัญหาท่ีสนใจรอบตัว บันทึกข้อมูล 
ท่ีเก็บได้ด้วยรอยขีด แสดงความคิดเห็นของตนเองในการจ าแนก จัดกลุ่ม และน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
รูปภาพท่ีมีข้อก าหนด 1 รูปแทน 1 หน่วย และนักเรียนสามารถส่ือสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษา
ตนเองและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพท่ีมีข้อก าหนดเพื่อตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
   ป.2  ยังคงให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้ แต่ในช้ันนี้นักเรียน  
ได้ต้ังค าถามจากประเด็นปัญหาท่ีสนใจรอบตัวด้วยตนเองและได้เรียนรู้วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลท่ีมากขึ้น 
เช่น การทดลอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันจัดกระท าและน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
รูปภาพท่ีมีข้อก าหนด 1 รูปแทน 1 หน่วย 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย และแผนภูมิแท่ง พร้อมให้
เหตุผล และนักเรียนสามารถส่ือสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษาตนเองและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ 
ท่ีมีข้อก าหนด และแผนภูมิแท่งเพื่อตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
   ป.3  นักเรียนมีโอกาสได้ใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ใกล้ตัวผ่านการท างานเป็น
ทีม เลือกวิธีการน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสม ใช้เครื่องมือพื้นฐาน หรือเครื่องมือดิจิทัลน าเสนอข้อมูลด้วย
แผนภูมิแท่งหรือตารางทางเดียว และสามารถส่ือสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษาตนเองและใช้ข้อมูล 
จากแผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว เพื่อตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 


