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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
โครงสร้ำงรำยวิชำ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค 11101   คณิตศำสตร์                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                         
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                                                                   เวลำ 160 ชั่วโมง                        
*************************************************************************** 
 ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ 
1 ถึง 100 และ 0 การแสดงจ านวนไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม  
การบอกอันดับที่  หลักค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวน
ในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวนนับ  1  ถึง  100  และ  0  โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <  การ
เรียงล าดับจ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ตั้งแต่  3 ถึง 5 จ านวน ความหมายของการบวก ความหมาย
ของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  โจทย์ปัญหาการ
บวก โจทย์ปัญหาการลบ การสร้างโจทย์ปัญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ  แบบ
รูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ 1 ทีละ 10 แบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ  
การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน   การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็น
เซนติเมตร  เป็นเมตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร การวัด
น้ าหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดและเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  
  โดยใช้วิธีการความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา          
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสมใช้ภาษา และการ
สื่อความหมายในการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็น
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
  
 
รหัสตัวช้ีวัด  
ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5     
ค 1.2 ป.1/1         
ค 2.1 ป.1/1 ป.1/2        
ค 2.2 ป.1/1         
ค 3.1 ป.1/1         
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน 
ค 11101   คณิตศำสตร์                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                         
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                                                                  เวลำ 160 ชั่วโมง     
                    

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1. จ านวนนับ 
1 ถึง 10  
และ 0 

ค 1.1 ป.1/1 , 
  ป.1/2, ป.1/3 

จ านวนนับ 1 ถึง 10 และศูนย์ใช้
บอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ ตัวเลข
ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยเป็น
สัญลักษณ์ท่ีแสดงจ านวน ส่วนการ
เขียนแสดงจ านวนนับไม่เกิน 10 ใน
รูปความสัมพันธ์ของจ านวนแบบ
ส่วนย่อยและส่วนรวม เป็นการ
เขียนแสดงความสัมพันธ์ของจ านวน
ใดๆ ในรูปของ 2 จ านวนขึ้นไป โดย
ที่ผลรวมของจ านวนเหล่านั้นเท่ากับ
จ านวนเดิม เมื่อน าจ านวนสอง
จ านวนมาเปรียบเทียบกัน จะ
เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  การเรียง 
ล าดับ จ านวนเป็นการเรียงล าดับ
จ านวนจากน้อยไปมากและจากมาก
ไปน้อย ส่วนการบอกอันดับที่เป็น
การใช้ตัวเลขบอกต าแหน่งของสิ่ง
ต่าง ๆ  

16 14 

2. การบวก
จ านวน
สอง
จ านวนที่มี
ผลบวก 
ไม่เกิน 9  

ค 1.1 ป.1/4, 
ป.1/5 
  

การบวกเป็นการน าจ านวนตั้งแต่สอง
กลุ่มข้ึนไปมารวมกัน การหาผลบวก
มีวิธีการที่หลากหลายจ านวนใดๆ 
บวกกับศูนย์ จะได้ผลบวกเท่ากับ
จ านวนนั้นการบวกจ านวนสอง
จ านวนเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเท่า
เดิม ส่วนการแก้โจทย์ ปัญหาการ

12 11 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

บวก ต้องวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธี
ท าเพ่ือหาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ การ
สร้างโจทย์ปัญหาการบวก ให้
พิจารณาข้อมูลที่ก าหนดให้ จากนั้น
จึงก าหนดค าส าคัญและสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก 

3. การลบ
จ านวน
สอง
จ านวนที่มี
ตัวตั้ง 
ไม่เกิน 9  

ค 1.1ป.1/4, 
ป.1/5 
 

การลบเป็นการน าจ านวนหนึ่งออก
จากอีกจ านวนหนึ่ง แล้วหาจ านวนที่
เหลือ การหาผลลบมีวิธีการที่
หลากหลาย จ านวนใดๆ ลบด้วยศูนย์ 
จะได้ผลลบเท่ากับจ านวนนั้นเสมอ 
การหาตัวไม่ทราบค่า ในประโยค
สัญลักษณ์หาได้ 
โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวก
และการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการ
ลบ ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดง
วิธีท าเพ่ือหาค าตอบ รวมทัง้
ตรวจสอบ ความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ ส่วนการสร้างโจทย์ปัญหา
การลบให้พิจารณาข้อมูลที่
ก าหนดให้ จากนั้นจึงก าหนดค า
ส าคัญและสร้างโจทย์ปัญหาการลบ 

17 15 

4 จ านวนนับ 
11 ถึง 20 

ค 1.1  ป. 1/1 , 
 ป. 1/2 , ป. 1/3  

จ านวนนับ 11 ถึง 20 เป็นจ านวนนับ
ที่เพ่ิมขึ้นทีละ 1 ตามล าดับ ในการ
เขียนตัวเลขแสดงจ านวนใด ๆ ใช้
สัญลักษณ์ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9  หรือ ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ เรียกสัญลักษณ์นี้ว่า เลขโดด การ

12 11 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

เขียนตัวเลขแสดงจ านวนนับใดๆ ใน
รูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปของ
การบวกค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ 
ของจ านวนนั้น เมื่อน าจ านวนสอง
จ านวนมาเปรียบเทียบกันจะเท่ากัน 
มากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น การเรียงล าดับ
จ านวนเป็นการเรียงล าดับจ านวน
จากน้อยไปมากและจากมากไปน้อย 

5 การบวก
จ านวนที่มี
ผลบวกไม่
เกิน 20  

ค1.1ป.1/4,ป.1/5 
 

การหาผลบวกมีวิธีการที่
หลากหลายใช้ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ
และตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ การบวกจ านวนสอง
จ านวนเมื่อสลับที่กันผลบวกจะเท่า
เดิมเสมอ  การบวกจ านวนสาม
จ านวนให้บวกทีละสองจ านวน การ
หาตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์ท าได้โดยใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการ
ลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก 
ต้องวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีท า
เพ่ือหาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
ส่วนการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
ให้พิจารณาข้อมูลที่ก าหนดให้
จากนั้นจึงก าหนดค าส าคัญและ
สร้างโจทย์ปัญหาการบวก 

14 12 

6 การวัด
ความยาว 

ค 2.1 ป. 1/1  
    

การวัดความยาวของสิ่งของใด ๆ 
เป็นการวัดระยะทางจากปลายข้าง
หนึ่งไปยังปลายอีกข้างหนึ่ง การวัด
ความยาว ความสูงและระยะทาง

8 7 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

อาจใช้เครื่องวัดความยาวที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน เซนติเมตร เมตร 
เป็นหน่วยมาตรฐาน ที่ใช้บอกความ
ยาว ความสูง และระยะทาง การ
เปรียบเทียบความยาวเป็น
เซนติเมตรเป็นเมตร เป็นการหาว่า
สิ่งใดยาวกว่า สั้นกว่า สูงกว่า เตี้ย
กว่า ไกลกว่า หรือใกล้กว่า ส่วนการ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร ให้วิเคราะห์
โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 

   รวม 79 70 
   สอบกลำงปี 1 30 
   รวมกลำงปี 80 100 

7 การลบ
จ านวนที่มี
ตัวตั้งไม่
เกิน 20  

ค1.1ป.1/4,ป.1/5 
 

การหาผลลบมีวิธีการที่
หลากหลายใช้ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ
และตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ การหาตัวไม่ทราบค่า
ในประโยคสัญลักษณ์ท าได้โดยใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการ
ลบ  การแก้โจทย์ปัญหาการลบ
ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธี
ท าเพ่ือหาค าตอบรวมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ
ส่วนการสร้างโจทย์ปัญหาการลบ

18 15 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ให้พิจารณาข้อมูลที่ก าหนดให้
จากนั้นจึงก าหนดค าส าคัญและ
สร้างโจทย์ปัญหาการลบ 

8 รูป
เรขาคณิต 

ค 2.2 ป. 1/1 รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
และวงรีเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ 
ส่วนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวยเป็นรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

3 3 

9 แบบรูป ค 1.2 ป. 1/1  
    

แบบรูปของรูปที่มีรูปร่างสัมพันธ์กัน 
แบบรูปของรูปที่มีสีสัมพันธ์กัน แบบ
รูปของรูปที่มีขนาดสัมพันธ์กัน 
สามารถบอกรูปต่อไปหรือรูปที่
หายไปได้ 

4 4 

10 การวัด
น้ าหนัก 

ค 2.1 ป. 1/2  
    

การวัดน้ าหนักเป็นการชั่งน้ าหนัก
ของสิ่งต่าง ๆ กิโลกรัม ขีด เป็นหน่วย
มาตรฐานที่ใช้บอกน้ าหนัก ในการ
เปรียบเทียบน้ าหนักในหน่วยกิโลกรัม 
ขีดเป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งของใดที่
มีน้ าหนักมากกว่า หรือน้อยกว่า ส่วน
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับน้ าหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัม เป็นขีด ให้วิเคราะห์โจทย์ 
และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 

9 8 

11 จ านวนนับ 
21 ถึง 100 

ค 1.1 ป. 1/1, 
 ป.1/2, ป.1/3 

จ านวนนับ 21 ถึง 100 การเขียน
ตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของ
เลขโดด เมื่อน าจ านวนสองจ านวนมา

16 14 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

เปรียบเทียบกันจะมีค่าเท่ากัน 
มากกว่า หรือน้อยกว่าอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น ส่วนแบบรูปของจ านวน
เป็นชุดของจ านวนที่มีความสัมพันธ์
กัน สามารถบอกจ านวนต่อไปหรือ
จ านวน 
ที่หายไปได้ 

12 การบวก
จ านวนที่มี
ผลบวกไม่
เกิน 100 

ค1.1ป.1/4, ป.1/5 
 

การหาผลบวกมีวิธีการที่หลากหลาย
และใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการหาค าตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ การหาตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ท าได้โดยใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการ
ลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ต้อง
วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือ
หาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ ส่วนการ
สร้างโจทย์ปัญหาการบวก ให้
พิจารณาข้อมูลที่ก าหนดให้ จากนั้น
จึงก าหนดค าส าคัญและสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก 

14 12 

13 
 

การลบ
จ านวนที่มี 
ตัวตั้งไม่
เกิน 100 

ค 1.1 ป. 1/4  
   ป. 1/5 
 

การหาผลลบมีวิธีการที่หลากหลาย
และใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการหาค าตอบและ 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ การหาตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์ท าได้โดยใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกและการ

12 11 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ลบ การแก้โจทย์ปัญหาการลบต้อง
วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือ
หาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ ส่วนการ
สร้างโจทย์ปัญหาการลบให้พิจารณา
ข้อมูลที่ก าหนดให้ จากนั้นจึงก าหนด
ค าส าคัญและสร้างโจทย์ปัญหาการ
ลบ 

14 การ
น าเสนอ
ข้อมูล 

ค 3.1  ป. 1/1  แผนภูมิรูปภาพเป็นวิธีการน าเสนอ
ข้อมูลอย่างหนึ่ง เพ่ือความสะดวกใน
การอ่านข้อมูล ส่วนการอ่านข้อมูล
จากแผนภูมิรูปภาพเป็นการ 
อ่านข้อมูลเพ่ือตอบค าถามของโจทย์
ปัญหา 

3 3 

รวม 79 70 
สอบปลำยปี 1 30 
รวมตลอดปี 80 200 

                                คะแนนรวมตลอดปี 160 ÷ 2  = 80 
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 


