
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา



ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการ

พัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมี

แบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ

สถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ



ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร

ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 

แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันได

อ ย า ง ถู กต อ ง เ หม า ะ สม  นอกจ าก น้ี

คณิตศาสตรยังเปนเคร่ืองมือในการศึกษา

ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

ศาสตรอ่ืนๆ 



สาระการเรียนรู

1. จํานวนและการดําเนินการ

2. การวัด

3. เรขาคณิต

4. พีชคณิต

5. การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน

6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร



ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิง

จํานวน ระบบจํานวนจริง สมบัติเก่ียวกับ

จํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน 

อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเก่ียวกับ

จํานวน และการใชจํานวนในชีวิตจริง

1. จํานวนและการดําเนินการ



2. การวัด
ความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก พ้ืนท่ี 

ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนวย

วัดระบบตาง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกับการ

วัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหา

เ ก่ียว กับการ วัด และการนําความรู

เก่ียวกับการวัดไปใชในสถานการณตางๆ



3. เรขาคณิต
รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิต

หน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ  การนึกภาพ 

แบบจําลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททาง

เรขาคณิต  การแปลงทาง เรขาคณิต 

(geometric transformation)ในเร่ืองการเล่ือน

ขนาน (translation) การสะทอน (reflection) 

และการหมุน (rotation) 



4. พีชคณิต
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ 

ฟงกชัน เซตและการดําเนินการของเซต 

การให เหตุผล นิพจน  สมการ ระบบ

สมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต 

ลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และ

อนุกรมเรขาคณิต



5. การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถาม การ

กําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การ

จัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล คากลางและ

การกระจายของขอมูล การวิเคราะหและการแปล

ความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะ

เปน การใชความรูเก่ียวกับสถิติและความนาจะเปน

ในการอธิบายเหตุการณตางๆ และชวยในการ

ตัดสินใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน



6. ทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร

การแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

การใหเหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมาย

ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การ

เช่ือมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และ

การเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และ

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค



การจัดการเรียนรู

จั ด ก า ร เ รี ย น รู ด ว ย วิ ธี ก า ร ท่ี

หลากหลาย เนนใหผูเรียนสรางองค

ความรูดวยตนเอง และคํานึงถึงความ

ถนัด ความสนใจและความสามารถ

ของผูเรียนท่ีแตกตางกัน



ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1

รหัสวิชา  ค 11101 ช่ือวิชา  คณิตศาสตร 1

เวลาเรียน 5 คาบ/สัปดาห (คาบละ 50 นาที)

คําอธิบายรายวิชา



จํานวน 0-99 และการใชจํานวนในชวีติจรงิ การเขียนและอานตัวเลข

ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน การ

ดําเนินการของจํานวน และความสัมพันธระหวางการดําเนินการตางๆ การ

ดําเนินการในการแกปญหาของจํานวนท่ีไมเกิน 99 การประมาณคาในการ

คํานวณและการแกปญหา แบบรูปและความสัมพันธ ทักษะ/กระบวนการ

ทางคณิตศาสตรประกอบดวย การแกปญหา การสังเกต การรวบรวมขอมูล 

การใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ การส่ือสารและส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร รวมถึงการพัฒนา

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาให

ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคไดแก วิเคราะหขอมูลอยางมีเหตุผล 

ประเมินคาได  มีความคิดแปลกใหม  คิดยืดหยุน และคิดละเอียดลออ มี

ความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมทํางานกลุม

รวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ต้ังใจ และรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 

ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเปนพลเมืองดีของชาติ 



ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2

รหัสวิชา  ค 12101 ช่ือวิชา  คณิตศาสตร 2

เวลาเรียน 5 คาบ/สัปดาห (คาบละ 50 นาที)

คําอธิบายรายวิชา



วิชาคณิตศาสตร 2 ไดจัดสาระการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนได

เรียนรูถึงจํานวน ไดฝกการเขียนและอานตัวเลขฮินดู อารบิกและ

ตัวเลขไทย นําความรู ท่ี ได ไปใช ในการดําเ นินการ การ

เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนในชีวิตจริง ไดฝกการนับเพ่ิม

และการนับลด นักเรียนจะไดรับความรูพ้ืนฐานของการใชทักษะ

การวัดความยาว การช่ัง การตวง อีกท้ังไดเรียนรูวิธีการใชเงินใน

ชีวิตประจําวัน นักเรียนจะไดแนวคิดเชิงเรขาคณิตจากการเรียนรู

เร่ืองรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ นอกจากน้ีนักเรียนจะได

ประดิษฐลวดลายโดยใชรูปเรขาคณิตอยางสรางสรรค นักเรียน

จะไดฝกการดูและอานเวลาในชีวิตจริง นอกจากน้ีนักเรียนจะได

เรียนรูแบบรูปและความสัมพันธ รวมถึงไดเรียนรูวิธีการนําเสนอ

ขอมูลดวยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง และตาราง



ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

รหัสวิชา  ค 13101 ช่ือวิชา  คณิตศาสตร 3

เวลาเรียน 5 คาบ/สัปดาห (คาบละ 50 นาที)

คําอธิบายรายวิชา



จํานวนไมเกิน 100,000 และการใชจํานวนในชีวิตจริง  การดําเนินการของ

จํานวน การเขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย การเปรียบเทียบและ

เรียงลําดับจํานวน แบบรูปและความสัมพันธ  การประมาณคาในการคํานวณเพ่ือหา

คําตอบ เศษสวนในชีวิตประจําวัน เวลาและปฏิทิน เงินและการบันทึก พ้ืนฐานของ

การวัด การช่ัง การตวงและการคะเนขนาดของส่ิงท่ีตองการ รูปและทรงเรขาคณิต 

การนําเสนอขอมูล ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรประกอบดวย การแกปญหา 

การใชเหตุผล การส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร  การเช่ือมโยงความรู

ตางๆทางคณิตศาสตร และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆรวมถึงการพัฒนา

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหผูเรียน

เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคไดแก วิเคราะห ขอมูลอยางมีเหตุผล ประเมินคาได  

มีความคิดแปลกใหม  คิดยืดหยุน และคิดละเอียดลออ มีความต้ังใจ เพียรพยายาม

ในการเรียน และเขารวมกิจกรรมทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

ต้ังใจ และรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจและพึงพอใจ 

ตลอดจนเปนพลเมืองดีของชาติ



ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4

รหัสวิชา  ค 14101 ช่ือวิชา  คณิตศาสตร 4

เวลาเรียน 5 คาบ/สัปดาห (คาบละ 50 นาที)

คําอธิบายรายวิชา



จํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง  การดําเนินการของจํานวน การเขียนและ

อานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน การ

ประมาณคาในการคํานวณ เศษสวน ทศนิยม พ้ืนฐานของการวัด การวัดความยาวและ

มาตราสวน การช่ัง การตวง เงินและการบันทึกรายรับ-รายจาย จุด เสนตรง สวนของ

เสนตรง มุม รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และวงกลม รูปท่ีมีแกนสมมาตร การ

ประดิษฐลวดลายโดยใชรูปเรขาคณิต เวลา แบบรูปและความสัมพันธ วิธีการทางสถิติ

ในการวิเคราะหขอมูล ความนาจะเปน ทักษะ/กระบวนการ ทางคณิตศาสตร

ประกอบดวย การแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตรและการนําเสนอ  การเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร และ

เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค    อีก

ท้ังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคไดแก 

วิเคราะห ขอมูลอยางมีเหตุผล ประเมินคาได  มีความคิดแปลใหม  คิดยืดหยุน และคิด

ละเอียดลออ มีความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมทํางานกลุม

รวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ต้ังใจ และรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน ชวยเหลือผูอ่ืน

ดวยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเปนพลเมืองดีของชาติ 



ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

รหัสวิชา  ค 15101 ช่ือวิชา  คณิตศาสตร 5

เวลาเรียน 5 คาบ/สัปดาห (คาบละ 50 นาที)

คําอธิบายรายวิชา



จํานวนและการประมาณคา การใชจํานวนในชีวิตจริง  การดําเนินการของ

จํานวน  การประมาณคาในการคํานวณ   ตัวประกอบ ห.ร.ม.  ค.ร.น.  เศษสวน 

ทศนิยม  แบบรูปและความสัมพันธ   รูปวงกลม สวนของเสนตรงและมุม 

บัญญัติไตรยางศ รอยละ ความยาวรอบรูป และพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียม รูป

ส่ีเหล่ียม ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  รูปเรขาคณิตสามมิติ  การนําเสนอ

ขอมูล ความนาจะเปน ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรประกอบดวย การ

แกปญหา การใหเหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการ

นําเสนอ  การเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับ

ศาสตรอ่ืนๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค  อีกท้ังมีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคไดแก วิเคราะห ขอมูล

อยางมีเหตุผล ประเมินคาได  มีความคิดแปลกใหม  คิดยืดหยุน และคิด

ละเอียดลออ มีความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมทํางาน

กลุมรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ต้ังใจ และรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 

ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเปนพลเมืองดีของชาติ 



ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

รหัสวิชา  ค 16101 ช่ือวิชา  คณิตศาสตร 6

เวลาเรียน 5 คาบ/สัปดาห (คาบละ 50 นาที)

คําอธิบายรายวิชา



ตัวประกอบ ห.ร.ม.  ค.ร.น.  เศษสวน ทศนิยม  พีชคณิต  แบบรูป

และความสัมพันธ  ทิศและแผนผัง  รูปวงกลม  เสนขนาน  รูปส่ีเหล่ียม รูป

เรขาคณิตสามมิติ รูปคล่ีสามมิติ การประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติ ความ

ยาวรอบรูป พ้ืนท่ีและปริมาตร บทประยุกต  สถิติและความนาจะเปน  

ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรประกอบดวย การแกปญหา การให

เหตุผล การส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  การ

เช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร  และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับ

ศาสตรอ่ืนๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค  อีกท้ังมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ไดแก วิเคราะหขอมูลอยางมีเหตุผล ประเมินคาได  มีความคิดแปลกใหม  

คิดยืดหยุน และคิดละเอียดลออ มีความต้ังใจ         เพียรพยายามในการ

เรียน และเขารวมกิจกรรมทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

ต้ังใจ และรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจและ

พึงพอใจ ตลอดจนเปนพลเมืองดีของชาติ 
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