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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค 13101   คณิตศำสตร์                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                                                                         
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3                                                                   เวลำ 160 ชั่วโมง                   
*************************************************************************** 
 เขียนและอ่าน ตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจ านวน ชื่อหลัก ค่าของ
ตัวเลขในแต่ละหลัก แสดงจ านวนตัวเลขในรูปกระจาย เปรียบเทียบ และเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ การนับเพ่ิมทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ5 ทีละ 215 และทีละ 50 การนับลดทีละ 3 ทีละ 4 
ทีละ 5 ทีละ 215 และทีละ 50บอกจ านวนและความสัมพันธ์แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 3 ทีละ 
4 ทีละ 5 และทีละ 50 ลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 215 และทีละ 50 และแบบรูปซ้ า บวก ลบ 
คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวนสองจ านวนและลบจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 ,000 
การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนไม่เกินสี่หลักและการคูณจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสอง
หลัก การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารที่มีหนึ่งหลัก วิเคราะห์ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ รวบรวมและจ าแนกข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  อ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย บอกความยาว
เป็นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร  เปรียบเทียบความยาว ความสูง หรือระยะทาง เลือกใช้เครื่องวัดและ
หน่วยการวัดที่เหมาะสม  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ความสูง
หรือระยะทาง เขียน ชื่อและสัญลักษณ์ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และจุดตัด  
  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   
ค1.1 ป.3/1,ป.3/2      
ค2.1 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5, ป.3/6   
ค2.2 ป.3/1,ป.3/2, ป.3/3        
ค3.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3    
ค3.2 ป.3/1,ป.3/2     
ค4.1 ป.3/1,ป.3/2     
ค5.1 ป.3/1, ป.3/2     
ค6.1 ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6  
 
รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด    
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน 
ค 13101   คณิตศำสตร์                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                                                                         
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3                                                                   เวลำ 160 ชั่วโมง    
                

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 
 

จ านวน
นับ 
 

ค1.1ป.3/1  เขียนและอ่านตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือ แสดงปริมาณของ
สิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ 
ค1.1ป.3/2  เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ 
ค4.1ป.3/1  บอกจ านวนและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของ
จ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 3 ทีละ 4 ที
ละ 25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 
ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 
และแบบรูปซ้ า 
ค6.1ป.3/1  ใช้วิธีการที่หลาก 
หลายแก้ปัญหา 
ค6.1ป.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิต ศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1ป.3/4 ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม 

• การเขียนอ่านตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแทน
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ 
• การเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนในรูปกระจายและ
ค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลักอีกทั้งการใช้ 0 เพ่ือ
ยึดต าแหน่งของหลักเลข 
• การนับเพ่ิม/นับลดและ
แบบรูปที่เพิ่มข้ึน/ลดลงที
ละ 3,4,5,25และ50 
ตลอดถึงการเปรียบเทียบ
การเรียงล าดับจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนไม่เกินห้า
จ านวน 
• การใช้เครื่องหมาย = ≠  
> <  โดยใช้ความรู้วิธีการ
และทักษะกระบวนการที่
หลากหลายทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม  

14 12 

2  
 

การ
บวก
การลบ
ตัวตั้ง
ไม่เกิน
หนึ่ง
แสน 

ค1.2ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
ค1.2ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งแสนและศูนย์พร้อมทั้ง

• การบวก การลบของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ 
• การคูณจ านวนหนึ่ง
หลักกับจ านวนไม่เกินสี่
หลักและการคูณจ านวน
สองหลักกับจ านวนสอง
หลัก 
• การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่

16 14 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 
ค6.1ป.3/2  ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิต ศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1ป.3/3  ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม 

หลักกับตัวหารหนึ่งหลัก 
• การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน โดยใช้ความรู้ 
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาตาม 
สถานการณ์ วิเคราะห์และ
แสดงวิธีหาค าตอบตลอด
ถึงการสร้างโจทย์ของ
โจทย์ปัญหาหรือโจทย์
ปัญหาระคนของจ านวน
นับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์โดยให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุ สมผลของค าตอบ
หรือโจทย์ที่สร้าง 

3 แผน 
ภูม ิ
 

ค5.1ป.3/1รวบรวมและจ าแนก
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 
ค5.1ป.3/2  อ่านข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
อย่างง่าย 
ค6.1ป.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิต ศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1ป.3/3  ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม 

• การเก็บรวบรวมและ
จ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้
ตัว โดย ใช้ความรู้และ
ทักษะกระบวน  การทาง
คณิตศาสตร์ ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลจากการอ่านข้อมูล
ของแผนภูมิรูปภาพ และ
แผนภูมิแท่งได้อย่าง
เหมาะสม 

10 9 

4 การวัด ค2.1ป.3/1 บอกความยาวเป็น
เมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร 
เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม และ
เปรียบเทียบความยาว 
ค2.1ป.3/5 บอกความ 
สัมพันธ์ของหน่วยการวัดความ

• การวัดความยาวเป็น
เมตร เซนติเมตรและ
มิลลิเมตร สามารถเลือก
เครื่องมือวัดความยาวที่
เหมาะสม ใช้ภาษา
สัญลักษณ ์ความรู้ ทักษะ

10 9 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ยาว น้ าหนัก และเวลา 
ค2.2ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัดความยาว การชั่ง การตวง 
เงิน และเวลา 
ค6.1ป.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิต ศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1ป.3/3 ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1ป.3/4  ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสารการสื่อความหมาย และ
การน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา ให้เหตุผล
สรุปผลเกี่ยวกับการ
เปรียบ เทียบความยาว 
และความ สัมพันธ์ของ
หน่วยการวัดและการ
คาดคะเนความยาว 

6 การชั่ง  
การ
ตวง 
 

ค2.1ป.3/2  บอกน้ าหนักเป็น
กิโลกรัม กรัม และขีด เลือก
เครื่องชั่งที่เหมาะสมและ
เปรียบเทียบน้ าหนัก 
ค2.1ป.3/3   บอกปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร เลือก
เครื่องตวงที่เหมาะสมและ
เปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
ในหน่วยเดียวกัน 
ค2.1ป.3/5 บอกความสัมพันธ์ 
ของหน่วยการวัดความยาว
น้ าหนัก และเวลา 
ค2.2ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัดความยาว การชั่ง การตวง 
เงิน และเวลา 
ค6.1ป.3/1 ใช้วิธีการที่หลาก 
หลายแก้ปัญหา 
ค6.1ป.3/2 ใช้ความรู้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิต ศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1ป.3/3 ให้เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง

• การให้เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจและสรุปผล
เกี่ยวกับ การบอกน้ าหนัก
เป็นกิโลกรัม กรัม และขีด 
บอกปริมาตรหรือความจุ
เป็นลิตร มิลลิลิตรรวมถึง
บอกความสัมพันธ์ของ
หน่วยการวัดน้ าหนัก 
• สามารถใช้ความรู้
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการ
เลือกใช้เครื่องชั่งหรือ
เครื่องตวง เปรียบเทียบ
หรือคาดคะเนน้ าหนัก 
ปริมาตร ความจุของ
สิ่งของตลอดถึงการใช้
วิธีการที่หลากหลายน ามา
แก้ปัญหาโจทย์ปัญหา 
• การบวกการลบ
เกี่ยวกับน้ าหนัก ปริมาตร
หรือความจุของภาชนะ
และน าเสนอถึงวิธีการได้
อย่างเหมาะสมและ

13 12 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

เหมาะสม 
ค6.1ป.3/4 ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสารการสื่อความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
ค6.1ป.3/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง 
ๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ค6.1ป.3/6  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

สร้างสรรค ์

รวม 79 70 
สอบกลำงปี 1 30 
รวมกลำงปี 80 100 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

7  การคูณ ค1.2ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
ค1.2ป.3/2 วิเคราะห์และแสดง
วิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 
ค6.1ป.3/1 ใช้วิธีการที่ 
หลาก หลายแก้ปัญหา 
ค6.1ป.3/2  ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิต ศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ค6.1ป.3/3 ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
ค6.1ป.3/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการ
สื่อความหมาย และการน าเสนอได้

• การใช้ความรู้ทักษะและ
กระบวนการหรือภาษา
และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา สื่อความ 
หมายและน าเสนอ
เกี่ยวกับวิธีการบวก ลบ 
คูณ หาร และ บวก ลบ 
คูณ หารระคนของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ ตลอดถึง
การใช้วิธีการที่
หลากหลายวิเคราะห์เพ่ือ
สร้างโจทย์และแสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์
ปัญหาหรือโจทย์โจทย์
ปัญหาระคนของจ านวน
นับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุ สมผล
ของค าตอบและโจทย์ที่
สร้าง 

16 14 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

อย่างถูกต้อง 
ค6.1ป.3/5 เชื่อมโยงความรู้  ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ค6.1ป.3/6  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

8  การ
หาร 

ค1.2ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และ
บวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวน
นับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
ค1.2ป.3/2 วิเคราะห์และแสดง
วิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 
ค6.1ป.3/1  ใช้วิธีการที่
หลากหลายแก้ปัญหา 
ค6.1ป.3/2  ใช้ความรู้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1ป.3/3  ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1ป.3/4 ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสารการสื่อความหมาย และ
การน าเสนอได้อย่างกต้อง 
ค6.1ป.3/5  เชื่อมโยงความรู้
ต่างๆในคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ 
ค6.1ป.3/6  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

• การใช้ความรู้ทักษะและ
กระบวนการหรือภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหา สื่อ
ความหมาย และน าเสนอ
เกี่ยวกับวิธีการบวก ลบ คูณ 
หาร และ บวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์  ตลอดถึง
การใช้วิธีการที่หลากหลาย
วิเคราะห์เพ่ือ  สร้างโจทย์
และแสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาหรือโจทย์โจทย์
ปัญหาระคนของจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ  ค าตอบ
และโจทย์ที่สร้าง 
 

16 14 

9  เงิน ค2.1ป.3/6  อ่านและเขียน
จ านวนเงินโดยใช้จุด 

การใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง

14 13 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ค2.2ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัดความยาว การชั่ง การตวง 
เงิน และเวลา 
ค2.2ป.3/2 อ่านและเขียนบันทึก
รายรับ  รายจ่าย 
ค6.1ป.3/1  ใช้วิธีการที่หลาก 
หลายแก้ปัญหา 
ค6.1ป.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิต ศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ค6.1ป.3/3  ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
ค6.1ป.3/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการ
สื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้อง 
ค6.1ป.3/5  เชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ค6.1ป.3/6  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

คณิตศาสตร์ในการอ่าน
และเขียนจ านวนเงินหรือ
บันทึกรายรับ รายจ่าย 
รวม ถึง การใช้วิธีการ 
ความรู้ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก ้
ปัญหาโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับเงิน สามารถให้
เหตุผล สรุปผลได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

10 เรขา 
คณิต 

ค3.1ป.3/1 บอกชนิดของรูป
เรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วน 
ประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะ เป็น
รูปเรขาคณิตสามมิติ 
ค3.1ป.3/2  ระบุรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่
ก าหนดให้ 
ค3.2ป.3/1 เขียนรูปเรขา คณิต 
สองมิติที่ก าหนดให้ในแบบต่างๆ 
ค3.2ป.3/2 บอกรูปเรขาคณิต ต่าง 
ๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม รอบตัว 
ค4.1ป.3/2 บอกรูปและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มี
รูปร่าง ขนาด หรือ สี ที่สัมพันธ์กัน
สองลักษณะ 

การใช้ความรู้ต่าง ๆ ใน
การบอกชนิดของรูป
เรขาคณิตสองมิติที่เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งที่มี
ลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต
สามมิต ิ(รูปวงกลม รูป
วงรี รูปสองมิติท่ี 
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
รูปห้าเหลี่ยม รูปหก
เหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม)  
รูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ 
สามารถบอกรูปและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูป
ของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด 
หรือสีที่สัมพันธ์กันสอง

8 7 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ค6.1ป3/5เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 

ค6.1ป.3/6 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ลักษณะ และระบุแกน
สมมาตรของรูปเรขาคณิต
ก าหนดให้ รวมถึงการ
เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
ที่ก าหนดให้ในแบบต่างๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

11 เรขา 
คณิต 

ค3.1ป.3/3  เขียนชื่อจุด เส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และ
เขียนสัญลักษณ์ 
ค6.1ป.3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการ
สื่อความหมาย และการน าเสนอได้
อย่างถูกต้อง 
ค6.1ป.3/5  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
ค6.1ป.3/6 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

การเขียนชื่อ จุด เส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง 
มุม และสัญลักษณ์ โดย
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อความหมาย หรือ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์ 

8 7 

12 การ
บวก 
ลบ คูณ
หาร
ระคน  

ค1.2ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ หารระคนของ
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
ค1.2ป.3/2 วิเคราะห์และแสดง
วิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ 
ค6.1ป.3/1 ใช้วิธีการที่
หลากหลายแก้ปัญหา 
ค6.1ป.3/3 ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1ป.3/4 ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสารการสื่อความหมาย และ
การน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

การใช้ความรู้ทักษะและ
กระบวนการหรือภาษา
และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาสื่อความ หมาย 
และน าเสนอเกี่ยวกับ
วิธีการบวก ลบ คูณ หาร 
และ บวก ลบ คูณ หาร 
ระคน ของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 
ตลอดถึงการใช้วิธีการที่
หลากหลายวิเคราะห์เพ่ือ
สร้างโจทย์และแสดงวิธี
หาค าตอบของโจทย์
ปัญหาหรือโจทย์โจทย์
ปัญหาระคนของจ านวน
นับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนยพ์ร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุ สมผลของ
ค าตอบและโจทย์ที่สร้าง 

17 15 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ค6.1ป.3/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ 
ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

 
รวม 79 70 

                สอบปลำยปี 1 30 
                            รวมปลำยปี 80 100 

รวมตลอดปี   160 200 
                                คะแนนรวมตลอดปี 200 ÷ 2  = 100 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 


