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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค 14101   คณิตศำสตร์                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                         
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4                                                                   เวลำ 160 ชั่วโมง                        
*************************************************************************** 
 ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับที่
มากกว่า 100,000 และ 0 หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดง
จ านวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนที่มากกว่า 100,000 ค่าประมาณของ
จ านวนนับ การใช้เครื่องหมาย ≈ การบวก การลบ การคูณ การหาร การประมาณผลลัพธ์ การหาตัว
ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร แบบรูปของ
จ านวนที่เกิดจากการคูณ การหารด้วยจ านวนเดียวกัน เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง ส่วนประกอบของมุม 
ชนิดของมุม การวัดและการสร้างมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความหมาย การอ่านและเขียนเศษส่วนและจ านวน
คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่ง หลัก ค่าประจ าหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูป
กระจาย การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละที่ตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ การบวก 
การลบทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม  การบอกระยะเวลาเป็น
วินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
เวลา การอ่านตารางเวลา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล การ
อ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง 
  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.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.4/11, 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       
ค2.2 ป.4/1, ป.4/2        
ค3.1 ป.4/1         
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด     
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน 
ค 14101   คณิตศำสตร์                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                         
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4                                                                   เวลำ 160 ชั่วโมง     
                    

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1. จ านวนนับที่
มากกว่า 
100,000 
และ 0 

ค 1.1 ป. 4/1 
        ป. 4/2 

จ านวนนับที่มากกว่า 100,000 สามารถ
เขียนและอ่านเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือเขียนแสดง
จ านวนในรูปกระจาย ซึ่งเป็นการเขียน
ตามค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 
เปรียบเทียบจ านวนที่เท่ากันหรือไม่
เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า และ
เรียงล าดับจ านวนจากมากไปน้อย และ
จากน้อยไปมากตลอดจนหาค่าประมาณ
เป็นจ านวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็ม
หมื่น เต็มแสนและเต็มล้าน 

10 9 

2. การบวกและ
การลบ
จ านวนนับที่
มากกว่า 
100,000  
และ 0 

ค 1.1 ป.4/7,  
ป.4/8 ,ป.4/11 ,   
ป. 4/12 

การบวกและการลบจ านวน มีวิธีการที่
หลากหลายและใช้ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ การ
หาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
ต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและ 
การลบหรื อ ใช้ ความสั ม พันธ์ แบบ
ส่ ว นย่ อ ย และส่ ว น ร วม  และกา ร
ประมาณผลลัพธ์ของการบวกและการ
ลบช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าตอบ ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวกและการลบ ต้องวิเคราะห์โจทย์ 
และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

17 15 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

3. การคูณ ค 1.1ป.4/7, 
ป.4/9,.4/11, 
ป.4/12 

การคูณจ านวนมีวิธีการที่หลากหลาย
และใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ การหาตัว
ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ต้องใช้
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร
และการประมาณผลลัพธ์ของการคูณ
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ 
ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ ต้อง
วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท าเพ่ือหา
ค าตอบ รวมทั้งต้องตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

20 18 

4 การหาร ค 1.1ป.4/7, 
ป.4/9, 
ป.4/11, ป.4/12 

การหารจ านวนมีวิธีการที่หลากหลาย
และใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ การหาตัว 
ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ต้องใช้
ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 
และการประมาณผลลัพธ์ของการคูณช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ และ
การแก้โจทย์ปัญหาการหารต้องวิเคราะห์
โจทย์และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ 
รวมทั้งต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผล 
ของค าตอบ 

16 14 

5 แบบรูปของ
จ านวน 

ค 1.1ป.4/7 แบบรูปของจ านวนที่มีความสัมพันธ์แบบ
เพ่ิมข้ึนและลดลงที่เกิดจากการคูณหรือ
การหารด้วยจ านวนเดียวกัน เป็นชุดของ
จ านวนที่มีความสัมพันธ์กัน สามารถบอก
จ านวนต่อไปหรือจ านวนที่หายไปได้ 

6 5 

6 รูปเรขาคณิต ค 2.1  ป. 4/2 
ค 2.2  ป. 4/1 

ระนาบเป็นพื้นที่ผิวแบนและเรียบ 
ที่แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
จุดใช้แสดงต าแหน่ง เส้นตรง ส่วนของ

10 9 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

เส้นตรงมีลักษณะตรงเส้นตรงและรังสี มี
ความยาวไม่สิ้นสุด รังสีสองเส้นที่มีจุด
ปลายเป็นจุดเดียวกันท าให้เกิดมุม มุม
ชนิดต่างๆ สามารถใช้โพรแทรกเตอร์วัด
หาขนาดของมุมและสร้างมุมตามท่ี
ต้องการได้ 

รวม 79 70 
สอบกลำงปี 1 30 
รวมกลำงปี 80 100 

7 รูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

ค 2.1 ป. 4/3 
ค 2.2 ป. 4/2 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปเหลี่ยมผืนผ้า 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้างรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากอาจใช้ไม้ฉากหรือโพร
แทรกเตอร์สร้าง การหาพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากสูตรความกว้าง
คูณความยาวส่วนความยาวรอบรูป ให้น า
ความยาวของด้านทั้งสี่ด้านมาบวกกัน 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่และ
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สามารถท าได้หลายวิธี แต่ควรเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

11 10 

8 เศษส่วน ค 1.1 ป.4/3, 
ป.4/4 

เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจ านวนคละ 
สามารถเขียนและอ่านโดยใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เศษเกิน 
สามารถเขียนในรูปของจ านวนคละ และ
จ านวนคละสามารถเขียนในรูปเศษเกิน
ได้ การหาเศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วน
อย่างต่ า และเศษส่วนที่เท่ากับจ านวน
นับ สามารถท าได้โดยใช้การคูณหรือ
การหารจ านวน และเศษส่วนสามารถ
เปรียบเทียบและเรียงล าดับจากมากไป
น้อย และจากน้อยไปมาก 

10 9 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

9 การบวกและ
การลบ
เศษส่วน 

ค 1.1ป.4/13,
ป.4/14 

การบวก การลบเศษส่วนและจ านวน
คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัว
ส่วนอีกตัวหนึ่ง มีวิธีการที่หลากหลาย
และใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการหาค าตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ
ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท า 
เพ่ือหาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

9 8 

10 ทศนิยม ค 1.1 ป.4/5,
ป.4/6 

การเขียนการอ่านการเปรียบเทียบ และ
การเรี ยงล าดับทศนิยมไม่ เกิ นสาม
ต าแหน่ง พิจารณาจากค่าของเลขโดด
หน้าจุดทศนิยมและหลังจุดทศนิยม 
การเขียนแสดงทศนิยมในรูปกระจายให้
เขียนตามค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 

และทศนิยมสามารถเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย และจาก
น้อยไปมาก 

10 8 

11 การบวกและ
การลบ
ทศนิยมไม่
เกินสาม
ต าแหน่ง 

ค 1.1ป.4/15,
ป.4/16 

การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่ง มีวิธีการที่หลากหลายและใช้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การหาค าตอบและตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ ส่วนการแก้
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม
ไม่เกินสามต าแหน่ง ต้องวิเคราะห์โจทย์ 
และแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

9 8 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ / 
 ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

12 ข้อมูลและ
การน าเสนอ
ข้อมูล 

ค 3.1 ป. 4/1  แผนภูมิแท่ แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และ
ตารางสองทางเป็นวิธีการน าเสนอข้อมูล
อย่างหนึ่ง เพ่ือความสะดวกในการอ่าน
ข้อมูล ส่วนการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ
แท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และ
ตารางสองทาง เป็นการอ่านข้อมูล 
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8 7 

13 เวลา ค 2.1 ป. 4/1  การบอกระยะเวลาความสัมพันธ์ของ
หน่วยเวลาและการด าเนินการของจ านวน 
ตารางเวลา จะช่วยให้อ่านข้อมูลได้
สะดวกและชัดเจนขึ้นและน าไปแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเวลา 

12 11 

14 การบวก ลบ 
คูณ หาร
ระคน 

ค 1.1 
ป.4/10, 
ป.4/11 , 
ป.4/12 

การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นการ
ด าเนินการที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอน และ
การแก้ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
สามารถท าได้หลายวิธี ควรเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสม และด าเนินการตาม
ขั้นตอนของการแก้ปัญหา รวมถึงการ
ตรวจสอบ 
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

10 9 

รวม 79 70 
สอบปลำยปี 1 30 
รวมตลอดปี 160 200 

                                คะแนนรวมตลอดปี 200 ÷ 2  = 100 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 


