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       ความส าคัญของสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์มบีทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียนในช่วงช้ันที่ 1  ท าให้สามารถคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนจะส่งผลให้นักเรียน
มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สื่อสารน าเสนอ คดิสร้างสรรค์ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวติประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใกล้ตัว อยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้อื่น
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข   

 
      ลักษณะเฉพาะ / ธรรมชาติของสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์   

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ การคิด และการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวติประจ าวัน ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้มา
ก่อน ได้แก่ จ านวน  การด าเนินการของจ านวน การวัด รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ และสถิติ ที่เป็นความรู้
เบื้องต้น โดยใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ขึ้น และน าไปใช้อย่างเป็นระบบ  

 คณิตศาสตร์มคีวามถูกต้องเที่ยงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ได้ข้อสรุปและ
น าไปใช้ประโยชน์  คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมายและถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ   

 

      จุดเน้นการพัฒนา 
  ในสาระการเรียนรู้นี้ ส าหรบันักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 มีจุดเน้นในการพัฒนาดังนี้ 
 จ านวนและการด าเนินการเป็นการเริ่มต้นพัฒนากระบวนการคิดโดยให้นักเรียนใช้จ านวนนับและการด าเนินของ

จ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 บูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ จนเกิดความคล่องแคล่วและน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื้อหาอื่นหรือวิชาอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

แบบรูปของจ านวนและแบบรูปซ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใน
ลักษณะแบบรปูผ่านกิจกรรมบูรณาการกับธรรมชาติและชีวิตประจ าวัน ให้นักเรียนใช้การค้นหาความสัมพันธ์ สื่อสารและ
น าเสนอข้อสรุปและขยายแนวคิดน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ  

ร่างหลกัสูตรฐานสมรรถนะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) 
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เศษส่วนเป็นความรู้ที่ขยายแนวคิดมาจากจ านวนที่ไม่ใช่จ านวนนับ ส าหรับช่วงวัยนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเศษส่วนที่
ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนโดยการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านกิจกรรมแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ จนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื้อหาอื่นหรือวิชาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวัดความยาว น้ าหนักและปริมาตร เน้นทักษะเกี่ยวกับการวัดโดยการลงมือปฏิบัติ ให้นักเรียนสังเกตเครื่องวัด
และใช้เครื่องวัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด สื่อสารและเช่ือมโยงการวัดกับความรู้เรื่องจ านวนและการด าเนินการ
บูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านกิจกรรมแก้ปญัหาคณิตศาสตร์จนเกิดความคล่องแคล่วและใช้เป็น
ทักษะพื้นฐานในการสืบเสาะหาความรู้ในศาสตร์แขนงอ่ืน 

เงินและการวางแผนเกี่ยวกับเงิน เน้นการสื่อสาร น าเสนอ และเชื่อมโยงความรู้เรื่องเงินกับความรู้เรื่องจ านวน
และการด าเนินการบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวันผ่านกิจกรรมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จนเกิดความ
คล่องแคล่ว น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้เป็นทักษะพื้นฐานในวางแผนการเงินเพื่อน าไปสู่การจัดการเรื่องเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เวลาและระยะเวลาเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การสื่อสารเรื่องเวลาและระยะเวลาผ่านการท ากิจกรรม    
ต่าง ๆ ในครอบครัว เพ่ือนและผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม แก้ปญัหาเกีย่วกับเวลาและระยะ เพื่อน าไปสู่การจัดการ
เกี่ยวกับเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธภาพผ่านการบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา  

ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเป็นการบูรณาการให้นักเรียนใช้การต้ังค าถามในสิ่งที่สนใจในชีวิตประจ าวัน      
เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรมแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ แปลความหมายจาก
แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมแิท่ง ตาราง และน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อน าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาทาง
สถิติ  

 
      การน าไปใช้ในชีวิตจริง 

เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 1 จะท าให้นักเรยีนมองเห็นปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา
ด้วยมุมมองของตนเองอย่างมีเหตุผลและมีแนวคิดที่หลากหลายและยืดหยุ่น ต่อยอดแนวคิดในการแกป้ัญหาเพื่อสร้าง
แนวคิดใหม่หรอืแก้ปัญหาในสถานการณ์อ่ืนซึ่งนักเรียนน าไปใช้ท าความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน แก้ปัญหา
ด้วยความมุ่งมั่น ค้นหาข้อมูลหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจและอยากหาค าตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ส าหรับ
ตนเอง นอกจากนี้นักเรียนสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอแนวคิดต่าง ๆ ของตนเองเพื่อสนับสนุนแนวคดิของ
ตนเองหรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผลซึ่งน าไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 
การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   

 ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในสถานการณ ์หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้ค าศัพทท์างคณิตศาสตร ์เช่น อ่านและเขียนแสดงจ านวนสิ่งต่าง ๆ หรือจ านวนเงิน บอกเวลา 
บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา รวมทั้งควรส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอเรื่องราวในการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ 
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 ศิลปะ สามารถใช้แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการ และ
สื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอแนวคิดของตนเองหรือเรื่องราวผ่านงานศิลปะ  

สุขศึกษาและพลศึกษา สามารถน าความรู้เกี่ยวกับจ านวน แบบรูป การอา่นข้อมูลจากตาราง และเวลา ไปใช้
ในการก าหนดจ านวนครั้งและท่ากายบริหาร ก าหนดตารางการแข่งขัน เวลาและระยะเวลาในการแข่งขัน  

 บูรณาการประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเงิน เพื่อวางแผนการใช้
จ่ายเงินและทรัพยากรให้คุ้มค่า และการอ่านปฏิทิน การค านวณเวลาเพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีในรอบปีและการท าความเข้าใจประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

  บูรณาการระบบธรรมชาติและวิทยาการ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ใช้การวัดและเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
การนับจ านวนข้อมูล ใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางในการน าเสนอข้อมูล   
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สมรรถนะเฉพาะ คณิตศาสตร ์ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) 

 
สมรรถนะเฉพาะ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 

สมรรถนะหลัก 
การจัดการ

ตัวเองอย่างมี  
สุขภาวะ 

การคิดขั้น
สูงและ 

การเรียนรู ้

การ
สื่อสาร
ด้วย
ภาษา 

การจัดการ
และท างาน

เป็นทีม 

การเป็น
พลเมือง 
ที่เข้มแข็ง 

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ และ
วิทยาการอย่าง

ยั่งยืน 

สมรรถนะเฉพาะที่ 1: การแก้ปัญหา 
1.1 มีความอยากรู้อยากเห็น สามารถมองเห็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงด้วยมุมมอง

ของตนเอง   (Thinking mathematically)   
1.2 แก้ปัญหาในชีวติจริงผ่านการลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผ่านการสะท้อนความคิด (reflect) จากประสบการณ ์
1.3 มีความมุมานะในการท าความเข้าใจและแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร ์

/ / / / / / 

สมรรถนะเฉพาะที่ 2: การสื่อสาร และน าเสนอ 
2.1 สื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้สื่อของจริง 

รูปภาพ งานศิลปะ แผนภาพ ภาษา หรือสัญลักษณ ์ 
2.2 รับฟัง เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าแนวคิดของผู้อ่ืน  
2.3 น าเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

/  / / / / 

สมรรถนะเฉพาะที่ 3:  การให้เหตผุล 
3.1 ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล ให้เหตผุลเชงิตรรกะ (logical 

reasoning) โดยมีข้อเท็จจรงิทางคณิตศาสตร์รองรับ   
3.2 รับฟัง พิจารณาแนวคิดของผู้อื่นหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจเพื่อ

สนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างเหมาะสม  
3.3 ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการให้เหตุผล  

 / / /  / 
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สมรรถนะเฉพาะ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 

สมรรถนะหลัก 
การจัดการ

ตัวเองอย่างมี  
สุขภาวะ 

การคิดขั้น
สูงและ 

การเรียนรู ้

การ
สื่อสาร
ด้วย
ภาษา 

การจัดการ
และท างาน

เป็นทีม 

การเป็น
พลเมือง 
ที่เข้มแข็ง 

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ และ
วิทยาการอย่าง

ยั่งยืน 

สมรรถนะเฉพาะที่ 4:  การสร้างข้อสรุปทั่วไป และขยายแนวคิด (Generalization & 
Extension)  

4.1 สร้างข้อสรุปทั่วไป (generalization) โดยสงัเกต ค้นหาลักษณะร่วมที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ 
(pattern) จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ ทั้งด้านความรู้และวิธีการเรียนรู้ (how to learn) 

4.2 ขยายแนวคิด (extension) จากข้อสรุปทั่วไป โดยน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 /    / 

สมรรถนะเฉพาะที่ 5: การคิดสร้างสรรค ์ 
5.1 คิดได้อย่างหลากหลาย แตกต่างจากเดิม คิดริเริ่ม  
5.2 ประยุกต์ และน าไปใช้ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา 
5.3 ต่อยอดแนวคิดหรือแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่หรือแก้ปญัหาในสถานการณ์

อื่น 

 /    / 

สมรรถนะเฉพาะที่ 6: การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ (Use aids and tools) 
6.1 ใช้สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ (manipulatives) เพือ่สร้างความเข้าใจและแนวคิดของตนเอง 
6.2 สืบค้น ตรวจสอบแหล่งที่มา (origin) ของขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และเลือกใช้

ประกอบการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  / /  / 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น 
1. สื่อสาร สื่อความหมายเกี่ยวกับจ านวนนับ และเศษส่วนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของจ านวน เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน  
3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ และแบบรูปของจ านวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพื่อ

สร้างแบบรูปและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ          
4. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะน าการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ค านวณและเลือกใช้เครื่องมือในการบวก การลบ ก ารคูณ และการหาร 

โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการด าเนินการได้อย่างคล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง      
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับและเศษส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะเปรียบเทียบขนาด ปริมาณและปริมาตร เข้าใจความหมายของหน่วยการวัด  เลือกใช้หน่วยการวัดและเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว 

น้ าหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม  
7. สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง  

8.  สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจ านวนเงิน แลกเงิน และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  

9. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก และปริมาตร เวลา เงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

10.รับรู้รูปร่าง ลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่านการสังเกต และการสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิต  
    สองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิต ิ 
11. ให้เหตุผลในการจ าแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มีแกนสมมาตร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
12. จัดการข้อมูล และน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว สื่อสาร แปลความหมายของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ 
     หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
13. แก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว   
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การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงช้ันที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ปญัหา (problem solving approach) และ
การเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง (active learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา
ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัด (ความยาว น้ าหนัก ปริมาตร  เวลา  เงิน) รูปเรขาคณิต และสถิติ  
 

1. จ านวนและพีชคณิต      

การมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการโดยการบวก การลบ การคูณ และการหาร เป็น

เรื่องส าคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ต่อไป ในช่วงชั้น

น้ีนักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกทกัษะและแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตในบริบทต่าง ๆ  ผ่านกิจกรรมและการลงมือ

ปฏิบัติ ดังนี้  

จ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 : เรียนรู้จ านวนเชิงปริมาณและจ านวนเชิงอันดับที่  นับและบอกจ านวนจาก

การจ าแนกและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ ไปพร้อมกับกิจกรรมพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับปริมาณหรือขนาด

ของจ านวน แสดงจ านวนด้วยสิ่งต่าง ๆ หรอืสัญลักษณ์แสดงจ านวน เช่น ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ  แสดง

ความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมจากกิจกรรมการรวม (compose) การแยก (decompose)   เรียนรู้หลัก

และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักผ่านการแสดงจ านวนด้วยแผ่นตารางร้อย ตารางสิบ และตารางหน่วย และเขียนแสดง

จ านวนในรูปกระจายตามค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนในเชิงของความหมายและ

เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เปรียบเทียบจ านวนในเชิงสัญลักษณ์ไปพร้อมกับกิจกรรมพัฒนาความรู้สึก

เชิงจ านวนที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ   

การด าเนินการของจ านวน : เรียนรู้ความหมายของการบวกและการลบ การคูณและการหาร โดยเชื่อมโยงค าพูด

หรือค าศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวัน แสดงการบวก การลบ การคณู การหาร โดยใช้สัญลักษณท์าง

คณิตศาสตร์ ค านวณหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร อย่างคล่องแคล่วและหลากหลายวิธี สังเกตเห็นความสัมพันธ์ของ

การบวกและการลบ การคูณและการหาร และสมบัติต่าง ๆ ของจ านวน หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน 

แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน ผ่านการแก้ปญัหาในสถานการณ ์ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัด (ความยาว ปริมาตร น้ าหนัก เวลา เงิน) และสถติิ  

แบบรูปของจ านวนและแบบรูปซ้ า : เรียนรูเ้กี่ยวกับแบบรูปโดยการสังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ของแบบรูป 

สื่อสารและน าเสนอข้อสรุปทีไ่ด้จากความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เป็นการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน การซ้ ากันของรูป

เรขาคณิตหรือรูปอื่น ๆ ในลักษณะสี รูปร่าง หรือขนาด หาจ านวนหรือรูปที่หายไปในแบบรูป และสร้างสรรค์ผลงานจาก

ความรู้เรื่องแบบรูปผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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เศษส่วน : เรียนรูเ้กี่ยวกับเศษส่วนโดยใช้สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันเช่ือมโยงกับความหมายของเศษส่วน 

อ่านและเขียนเศษส่วน เศษส่วนที่มีตัวเศษเป็น 1 และเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน เปรียบเทียบเศษส่วน

และแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ   

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น  

1. สื่อสาร สื่อความหมายเกี่ยวกับจ านวนนับ และเศษส่วนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

2. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของจ านวน เปรียบเทียบ

และเรียงล าดับจ านวน   

3. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ และแบบรูปของจ านวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงทีละเท่า ๆ กัน สร้างข้อสรุป และขยายแนวคิดเพ่ือสร้างแบบรูปและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

4. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะน าการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ค านวณและเลอืกใช้

เครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ ของการด าเนินการ

ได้อย่างคล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. แก้ปญัหาเกีย่วกับจ านวนนับและเศษส่วนในสถานการณต์่าง ๆ  

ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรบันักเรียน 

สื่อสาร สื่อความหมายเกี่ยวกับจ านวนนับ และเศษส่วนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง และน าไปใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

1. อธิบายสถานการณ์ในบริบทต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวกับจ านวนนับไม่เกิน 
100,000 และ 0 โดยนับและบอกจ านวนของ
สิ่งต่าง ๆ ในเชิงปริมาณหรือเชิงอันดับที่และ
แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด 

2. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจ านวนอย่างมีความหมาย   

 

 

 ใช้สถานการณใ์นชีวิตจริงที่เกี่ยวกับจ านวนและสื่อการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้สงัเกต จ าแนก จัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ  
และใช้การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างสิ่งของที่ต้องการนับกับ
ตัวนับเพ่ือให้เข้าใจจ านวนในเชิงปริมาณ และใช้ค าศัพท์
พื้นฐานอธิบายเชิงเปรียบเทียบ เช่น เท่ากัน ไม่เท่ากัน 
มากกว่า น้อยกว่า เยอะกว่า ไม่พอดี  

 ใช้ของจริงหรือสื่อจ าลอง ตัวนบั กรอบห้า กรอบสิบ เพื่อใช้
ในการนับหรือแสดงแทนสิ่งทีต่้องการนับ นับและบอก
จ านวนของสิ่งนั้นในเชิงปริมาณหรือบอกอันดับที่ของ      
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้การนับที่หลากหลาย เช่น การนับทีละ 1  
ทีละ 2 ทลีะ 5 หรือทีละ 10 ด้วยภาษาของตนเอง และ
แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนดหรือตามอันดับที่ที่
ก าหนด  
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 ใช้สถานการณใ์นชีวิตจริงที่เกี่ยวกับจ านวนที่มากกว่า 10 
มากกว่า 100 มากกว่า 1,000 เพื่อนับและบอกจ านวน
เชื่อมโยงกับค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ โดยใช้แผ่นตาราง
หน่วย  แผ่นตารางสิบ แผ่นตารางร้อย    

 ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่น าเรื่องจ านวนไป
ใช้ทั้งที่เป็นจ านวนเชิงปริมาณและจ านวนเชิงอันดับที่ เช่น 
ที่บ้านเลี้ยงไก่ 5 ตัว  ฉันเกิดวันที่ 1 เดือนสงิหาคม  

 สื่อสารโดยการเล่าเรื่อง อ่าน เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น บันทึกจ านวนนักเรียนที่มาเรียน และ
ขาดเรียนในแต่ละวัน  บันทึกจ านวนต้นกล้าที่งอกในแต่ละ
กระถาง  อ่านจ านวนในข่าวหรือบทความที่สนใจ  อ่าน
ราคาสินค้าจากแผ่นโฆษณา  

3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่า
หรือเท่ากับตัวส่วนโดยบอก อ่านและเขียน 
เศษส่วนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดง
สิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่ก าหนดและน าไปใช้ใน
บริบทต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใช้เศษส่วน และ
บอกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษส่วนและแสดงสิ่งต่าง ๆ 
ตามเศษส่วนทีก่ าหนด โดยใช้วิธีหรือเครื่องมือที่หลากหลาย 
เช่น วาดรูป แถบกระดาษ   

อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนโดยใช้การรวม (compose) หรือการแยก (decompose) ของจ านวน เปรียบเทียบ

และเรยีงล าดบัจ านวน   
4. เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-

ส่วนรวมของจ านวนโดยใช้การรวม 
(compose) หรือการแยก (decompose) 
ของจ านวน และใช้หลัก ค่าของเลขโดดในแต่
ละหลัก เพื่อเช่ือมโยงความรู้เรื่องจ านวนและ
การด าเนินการ  

5. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  โดยใชส้ัญลักษณท์าง
คณิตศาสตร์แสดงการเปรียบเทียบ 

 จัดกิจกรรมการรวม (compose) หรือการแยก 
(decompose) จ านวน โดยแยกสิ่งของเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือ
เขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนรวมของจ านวน     
ซึ่งจะเห็นว่าจ านวนหนึ่ง ๆ สามารถเขียนความสัมพันธ์แบบ
ส่วนย่อย-ส่วนรวมของจ านวนได้หลายแบบ    
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 ใช้สื่อแผ่นตารางสิบ แผ่นตารางหน่วย เพื่อเรียนรู้และบอก
ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักพร้อมทั้งเขียนแสดงจ านวนใน
รูปกระจาย  

 เปรียบเทียบจ านวนในสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยใช้การจับคู่
แบบหนึ่งต่อหน่ึงหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับค่าของเลขโดดในแต่
ละหลัก และแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้ภาษาหรือ
สัญลักษณ์ และน าไปใช้ในการเรียงล าดับจ านวน 

6. เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และให้เหตุผลในการ
เปรียบเทียบ  
 

 

 เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนโดยใช้สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และอธิบายเหตุผลในการ

เปรียบเทียบ เช่น  
1

2
  มากกว่า 

1

4
  อาจให้เหตุผลว่าเมื่อพับ

กระดาษที่มีขนาดเท่ากัน 2 แผ่น แสดง 
1

2
  และ 

1

4
  จะเห็น

ว่ากระดาษที่แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน แตล่ะส่วนจะมี
ขนาดใหญ่กว่ากระดาษที่แบ่งเป็น 4 ส่วนเทา่ ๆ กัน  

     
อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ าของจ านวน รูปเรขาคณิตและรปูอื่น ๆ และแบบรูปของจ านวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงทีละเทา่ ๆ กัน สร้างขอ้สรุป และขยายแนวคิดเพื่อสร้างแบบรูปและแก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปของจ านวนที่

เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กันหรือแบบรปูซ้ า
ของจ านวน รูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ และให้
เหตุผลโต้แย้งหรือสนับสนุนความคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์  

8. สร้างข้อสรุปและขยายแนวคดิเพ่ือสร้างแบบรูป
และแก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ 

 

 ส ารวจแบบรูปหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การร้อยลูกปัด ทางม้าลาย งานศิลปะ 
สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น จ านวนเงินที่ออมแต่ละวัน  
สังเกต ค้นหาและบอกความสัมพันธ์ในแบบรปู พร้อม
อธิบายให้เหตุผลโต้แย้งหรือสนับสนุนความคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในแบบรูป 

 สังเกตความสัมพันธ์ของแบบรูปจนสามารถสร้างข้อ
คาดการณ์หรือข้อสรุป และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ลักษณะเดียวกันหรือประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในลักษณะอ่ืน   
เช่น  ออกแบบลวดลายการปูกระเบ้ือง ลายผ้า ธงราว      
โมบายปลาตะเพียน 
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เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะน าการบวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ค านวณและ

เลือกใชเ้ครื่องมือในการบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์และสมบตัิต่าง ๆ ของการ
ด าเนนิการไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และแปลความหมายภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 
9. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะน าการ

บวก การลบ การคูณ และการหารมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม  

10. หาผลบวก ผลลบ ได้อย่างคล่องแคล่วโดย
เลือกใช้วิธีต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์
และสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการบวกและการ
ลบของจ านวน  

11. หาผลคูณ ผลหาร ได้อย่างคล่องแคล่วโดย
เลือกใช้วิธตี่าง ๆ โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
และสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการคูณและการ
หารของจ านวน  

12. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ได้อย่างคล่องแคล่วโดยเลือกใช้วิธีต่าง ๆ 
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสมบัติต่าง ๆ 
เกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการของ
จ านวน  
 

 ใช้สถานการณใ์นชีวิตประจ าวันเช่ือมโยงไปสู่ความหมาย
ของการบวก การลบ การคูณ และการหาร เช่น การซื้อของ
มาเพิ่มอีก การขายไป  หาจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าแถว
แถวละเท่า ๆ กัน การแบ่งขนมให้คนละเทา่ ๆ กัน   

 ค้นหาวิธีหาผลบวก หาผลลบด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริง และใช้วิธีของ
ตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ตรวจสอบค าตอบและหาค่าของ
ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของ 
การบวกและการลบและเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการ
ค านวณได้อย่างเหมาะสม เช่น เส้นจ านวน  กรอบสิบ   

 ค้นหาวิธหีาผลคูณ หาผลหารด้วยตนเองโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริง และใช้วิธีของ
ตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ตรวจสอบค าตอบและหาค่าของ
ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและ
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของ
การคูณและการหารและเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการ
ค านวณได้อย่างเหมาะสม เช่น ตัวนับ แผ่นตาราง        
เส้นจ านวน ตารางสูตรคูณ   

 ค้นหาวิธหีาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนด้วย
ตนเองโดยใช้วิธีการที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ในชีวิต
จริงและใช้วิธีของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว และประมาณ
ผลลัพธ์  เช่น กิจกรรมตลาดนัดของโรงเรียนโดยเตรียมเงิน
ในการซื้อสินคา้ หรือตัดสินใจเลือกซื้อสินคา้ตามเงินที่มี  
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แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนบัและเศษส่วนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

13. แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับและเศษส่วนใน
ชีวิตจริง โดยเลือกใช้เครื่องมือการเรียนรู้ที่
เหมาะสมช่วยในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
และร่วมกับผู้อืน่อย่างมุมานะ 

 
 

 ส ารวจสถานการณ์ปัญหาเก่ียวกับจ านวนนับหรือเศษส่วน
และใช้กระบวนการหรือยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยในการ
แก้ปัญหาจนส าเร็จ เช่น การใช้บาร์โมเดลช่วยในการ
วิเคราะห์และหาค าตอบ   

 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการช่วยในการ
แก้ปัญหาที่เกดิขึ้นในชีวิตประจ าวัน เช่น โครงการจัดการ
ขยะในโรงเรียน  บันทึกจ านวนสินค้าที่ขายได้ในสหกรณ์
โรงเรียน   

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 

           การจดัการเรียนรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตในช่วงช้ันที่ 1 เน้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมายผ่านการ

แก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านการแก้ปัญหา การสื่อสารและน าเสนอ 

การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างข้อสรุปทั่วไปและขยายแนวคิดไปใช้ในสถานการณต์่าง ๆ ในชีวิตจริง  

 จ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0    

          ในชั้นป.1 จะเรียนรู้เกี่ยวกับจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 ชั้นป.2 จ านวนนับไม่เกิน 1,000 และช้ันป.3 จ านวนนับ 

ไม่เกิน 100,000 โดยมีมาตรฐานความก้าวหน้าแต่ละช้ันปี ดังนี้  

         ชั้นป.1 เน้นการหยิบจับและสัมผัสสิง่ต่าง ๆ รับรู้ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ผ่านการจับคู่สิ่งของแบบหนึ่งต่อหน่ึง จากนั้น

นับและบอกจ านวน และแสดงจ านวนด้วยสิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งเขียนแสดงจ านวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ

ตัวหนังสือ  แสดงความสัมพันธ์ของจ านวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมผ่านกิจกรรมการรวมและการแยกของจ านวน และให้

เหตุผลในการเปรียบเทียบจ านวน ใช้จ านวนเชิงปริมาณและเชิงอันดับที่ในสถานการณต์่าง ๆ ในชีวิตจริง  

        ในชั้นป.2 และป.3 เนน้การขยายแนวคิดเกี่ยวกับจ านวนในวงจ านวนที่มากขึ้น เพิ่มการเขียนแสดงจ านวนในรูป

กระจาย  การเปรียบเทียบจ านวนโดยใช้หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการน าจ านวนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  

 การด าเนินการของจ านวน    
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           ชั้นป.1 เข้าใจความหมายของการบวกและการลบผ่านการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงโดยยกตัวอย่าง

สถานการณ์การบวกและสถานการณ์การลบ หยิบจับสิ่งของหรือใช้รูปภาพในการอธิบายและแสดงการบวกและการลบ  

อธิบายความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ เขียนประโยคสัญลักษณแ์สดงการบวกและเขียนประโยคสัญลักษณแ์สดง   

การลบ นักเรียนสามารถหาผลบวกและหาผลลบด้วยกลวิธีของตนเอง วิเคราะห์และอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  

          ชั้นป.2 เน้นขยายแนวคิดการบวกและการลบในวงจ านวนที่มากขึ้นและหาผลบวกและผลลบที่เป็นขั้นตอนวิธีมากขึ้น 

เช่น การตั้งบวก การตั้งลบ  นักเรียนจะได้เริ่มต้นเรียนรู้เก่ียวกับการคูณและการหารซึ่งต่อยอดแนวคิดมาจากการบวกและ

การลบ และเข้าใจความหมายของการคูณและการหารผ่านการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยยกตัวอย่าง

สถานการณ์การคูณและสถานการณ์การหารที่หยิบจับสิ่งของหรือใช้รูปภาพในการอธิบายและแสดงการคูณและการหาร 

อธิบายความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร เขียนประโยคสัญลักษณแ์สดงการคูณและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการ

หาร นักเรียนสามารถหาผลคูณและหาผลหารและเศษด้วยกลวิธีของตนเอง วิเคราะห์และแสดงแนวคิดของตนเองในการ

แก้ปัญหาที่เกีย่วกับการบวก การลบ การคณู หรือการหาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

           ชั้นป.3 เน้นขยายแนวคิดการบวก การลบ การคณู และการหารในวงจ านวนที่มากขึ้น และหาผลบวก ผลลบ      

ผลคูณ  ผลหาร และหาผลลพัธ์ของการบวก ลบ คณู หารระคนที่เป็นขัน้ตอนวิธีมากขึ้น เช่น การต้ังบวก การตั้งลบ        

การต้ังคูณ การหารยาว การหารสั้น วิเคราะห์และเขียนแสดงวิธีหาค าตอบในการแก้ปญัหาที่เกี่ยวกับการบวก การลบ    

การคูณ การหาร ไม่เกิน 2 ขัน้ตอนในสถานการณ์ต่าง ๆ   

 แบบรูป     

ในช่วงชั้นนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน และแบบรูปซ้ าของจ านวน  

รูปเรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว การเรียนเรื่องแบบรูปซ้ า  

จึงเป็นการเพ่ิมและพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรูปและน าไปแก้ปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

            ชั้นป.1 อธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ าเกี่ยวกับสี รูปร่าง หรือขนาด เพียงหนึ่งลักษณะ และจัดสิ่งของเพื่อ

สร้างเป็นแบบรูปซ้ า และมีส่วนร่วมในการค้นหา วเิคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ  

เท่า ๆ กันในแบบรูป  ขยายแนวคิดจากความสัมพันธ์ในแบบรูปเพ่ือหาจ านวนหรือรูปที่หายไป  

            ชั้นป.2 อธิบายความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับแบบรูปซ้ าที่มากกว่าหนึ่งลักษณะ ต่อยอดแนวคิดเพ่ือสร้าง

เป็นแบบรูปอื่น และมสี่วนรว่มในการค้นหา วิเคราะห์ และสร้างข้อสรปุเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจ านวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ทีละเท่า ๆ กันในแบบรูป  ขยายแนวคิดจากความสัมพันธ์และข้อสรุปในแบบรูปเพ่ือหาจ านวนหรือรูปที่หายไปและแกป้ัญหา

ในสถานการณต์่าง ๆ ในชีวิตจริง 
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            ชั้นป.3 ใช้ความรู้เรือ่งแบบรูปในการสร้างชิ้นงานและออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่อยูร่อบตัวและอธิบายแนวคิดด้วยภาษา

ของตนเอง เช่น การปูกระเบื้อง การท าป้ายนิเทศ  การร้อยลูกปัด  ท่ากายบริหาร   

 เศษส่วน 

เศษส่วนเป็นการแสดงปริมาณที่ไม่ใช่จ านวนนับ ในช่วงช้ันนี้หลังจากนักเรียนมคีวามเข้าใจเก่ียวกับจ านวนนับแล้ว 

อาจจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนในชั้นป.3 โดยเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องเศษส่วนผ่านสถานการณต์่าง ๆ ที่อยู่ใน

ชีวิตประจ าวัน จากนั้นจัดกิจกรรมให้รับรู้ครึ่งของสิ่งต่าง ๆ และความสมัพันธ์ระหว่างครึ่ง (Half) กับทั้งหมด (Whole) และ

การแบ่งออกเป็นส่วนที่เท่า ๆ กันสังเกตการรวมการแยกของส่วนที่แบ่งกับทั้งหมดต่อยอดแนวคิดไปสู่ความหมายของ

เศษส่วน เศษสว่นที่ตัวเศษเป็น 1 และเศษสว่นที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน อ่านและเขียนเศษส่วนและแสดง

เศษส่วนตามที่ก าหนด เปรียบเทียบเศษส่วนและแก้ปญัหาเกี่ยวกับเศษส่วนในชีวิตประจ าวัน 
 

2. การวัด 

  ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนควรได้มีโอกาสส ารวจสิ่งรอบตัว และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัด และรู้จัก

หน่วยของการวัด การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตรนั้นอาจเริ่มจากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

การวัดผ่านกิจกรรมการเปรียบเทียบความยาว น้ าหนัก ปริมาตร ของสิ่งรอบตัว ปฏิบัตกิิจกรรมการวัดโดยใช้สิ่งรอบตัวเป็น

หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน จากนั้นเชื่อมโยงสู่การวัดโดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่วยมาตรฐาน นักเรียนควรได้ฝึกการใช้เครือ่งวัด

ที่ถูกต้อง เรียนรู้การเลือกใช้เครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด สื่อสารบอกขนาด ปริมาณ ปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ ได ้

นอกจากนี้อาจมีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนคาดคะเนความยาว น้ าหนัก และปริมาตรโดยการเทียบเคียงกับเกณฑ์

อ้างอิงที่คุ้นเคย และใช้ความรู้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน 

  การจัดกิจกรรมเรื่องเวลาควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนส ารวจนาฬิกาและปฏิทิน สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา 

โดยเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน สามารถสื่อสารเกี่ยวกับเวลา และวันทีส่ าคัญของตนเองหรือในท้องถิ่น มีประสบการณ์

แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา 

      การจัดประสบการณ์เกี่ยวกับเงินเน้นพัฒนาความสามารถในการใช้เงินในชีวิตประจ าวัน โดยบอก อ่าน เขียนและ

แสดงจ านวนเงิน เปรียบเทียบจ านวนเงิน การแลกเงิน รวมถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินในบริบทใกล้ตัวได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้น 
6. เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะเปรียบเทียบขนาด ปริมาณและปริมาตร เข้าใจความหมายของหน่วยการวัด 

เลือกใช้หน่วยการวัดและเครื่องวัดเพ่ือวัดและบอกความยาว น้ าหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม  

7. สื่อสารเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 

8.  สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจ านวนเงิน แลกเงิน และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

9. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก และปริมาตร เวลา เงิน ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

2.1 การวัดความยาว น้ าหนกั ปริมาตร 
ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรบันักเรียน 

เข้าใจสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะเปรียบเทียบขนาด ปริมาณและปรมิาตร เข้าใจความหมายของหน่วยการวัด 
เลือกใชห้น่วยการวัดและเครื่องวัดเพื่อวัดและบอกความยาว น้ าหนัก และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม 

1. วัดและบอกความยาว น้ าหนัก ปริมาตร 
ของสิ่งต่าง ๆ ทั้งหน่วยเดี่ยว และหน่วย
ผสม โดยใช้ค าศัพท์ ในการสื่อความหมาย
เกี่ยวกับความยาวได้อย่างถูกต้อง และ
มั่นใจ 
- หน่วยวัดความยาว ได้แก่ มิลลิเมตร 

เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร 
- หน่วยวัดน้ าหนัก ได้แก่ กรมั ขดี 

กิโลกรัม 
- หน่วยวัดปรมิาตร ได้แก่ มิลลลิิตร 

ลิตร ถ้วยตวง ช้อนชา ช้อนโต๊ะ 
2. ให้เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องวัดความ

ยาว น้ าหนัก ปริมาตร  
- วัดความยาว โดยใช้ ไม้บรรทัด      

ไม้เมตร สายวดัตัว หรือ สายวัดชนิด
ตลับ  

- วัดน้ าหนัก โดยใช้ เครื่องชั่งสองแขน

เครื่องชั่งสปริง  เครื่องช่ังน้ าหนักตัว

แบบใช้เข็มและแบบดิจิทัล  

 สังเกตสิ่งต่าง ๆ  และใช้ค าศัพท์พื้นฐานอธิบายเกี่ยวกับความยาว 
เช่น  สั้น  สูง  ใกล้  ไกล จากนั้นเปรียบเทียบความยาวโดยตรง
ของสิ่งต่าง ๆ 2 สิ่ง โดยใช้ค าศัพท์พื้นฐาน เช่น ยาวกว่า  สั้นกว่า 
ยาวเท่ากัน สูงกว่า เตี้ยกว่า สูงเท่ากัน 

 
 

 ส ารวจ โดยทดลองยกสิ่งต่าง ๆ  และใช้ค าศัพท์พื้นฐานอธิบาย
เกี่ยวกับน้ าหนัก เช่น  หนัก เบา จากน้ันเปรียบเทียบน้ าหนักของ
สิ่งต่าง ๆ 2 สิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขน โดยใช้ค าศัพท์พื้นฐาน 
เช่น หนักกว่า เบากว่า หนักเท่ากัน 

  
 สังเกตระดับของเหลวและใช้ค าศัพท์อธิบายเกี่ยวกับปริมาตร 

เช่น  เต็มแก้ว ครึ่งแก้ว  จากนั้นเปรียบเทียบปริมาตรโดยตรง
จากการสังเกตระดับของเหลวในภาชนะ 2 ภาชนะแบบเดียวกัน 
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- วัดปริมาตร/ความจุ โดยใช้ ถ้วยตวง
ของเหลว กระบอกตวง ลิตร ถ้วยตวง
ของแห้ง ช้อนตวง เครื่องตวงน้ ามัน
เชื้อเพลิง  

 จัดกิจกรรมเกีย่วกับการเปรียบเทียบความยาว น้ าหนัก 
ปริมาตร ที่ไมส่ามารถน าสิ่งต่าง ๆ มาเปรียบเทียบได้โดยตรง 
เช่น ความยาวและความกว้างของโต๊ะ สิ่งของที่มีน้ าหนัก
ใกล้เคียงกัน ของเหลวที่อยู่ในภาชนะทีม่ีรูปร่างต่างกัน จึง
จ าเป็นต้องมีเครื่องวัดที่มีหน่วยเดียวกันเพื่อน าผลการวัดมา
เปรียบเทียบกัน   

 วัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตร/ความจุ ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ 
สิ่งรอบตัวเป็นหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น   

- ใช้หลอดดูดน้ า ลวดเสียบกระดาษ ที่ยาวเท่ากัน เป็น

หน่วยวัดความยาว 

 
- ใช้ลูกแก้ว หรือ บล็อคไม้ทีม่ีน้ าหนักเท่ากัน เป็นหน่วยวัด

น้ าหนัก โดยใช้เครื่องชั่งสองแขน 

 
-ใช้แก้วน้ า หรอืขวดน้ า เป็นหน่วยวัดปริมาตร 

 
และสังเกตว่าการวัดสิ่งเดียวกันถ้าใช้หน่วยต่างกันจะท าให้  

ความยาว น้ าหนัก หรือปริมาตรที่วัดได้ไม่ตรงกัน จึงจ าเป็นต้อง

มีเครื่องวัดและหน่วยที่เป็นมาตรฐาน เช่น เซนติเมตร กรัม ลิตร 

เพื่อให้สื่อสารได้ตรงกัน 

 ใช้เครื่องวัดเพื่อบอกความยาว ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร/
ความจุ พร้อมทั้งเลือกเครื่องวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสิ่งที่จะวัด โดยอาจสอดแทรกการใช้เครือ่งวัดดิจิทัล 
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3. เปรียบเทียบความยาว น้ าหนัก ปริมาตร/ 
ความจุ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
การวัด 

4. คาดคะเนความยาว น้ าหนัก ปริมาตร โดย
การเทียบเคียงกับเกณฑ์อ้างอิงที่คุ้นเคย    

- ความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  
- น้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
- ปริมาตรเป็นลิตร 
 
 

 เปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร
ของสิ่งต่าง ๆ ความจุของภาชนะ ที่มีหน่วยต่างกันโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย เช่น 

- เชือกยาว 203 เซนติเมตร ริบบิ้นยาว 20 เมตร 3 

เซนติเมตร สิ่งใดยาวกว่า  

-  นมในกล่องมีปริมาตร 1 ลิตร 450 มิลลลิิตร กับ นมใน

ขวดมีปริมาตร 1,500 มิลลิลติร นมในภาชนะใดมีปริมาตร

มากกว่า 

- น้ าตาลทรายแดง 3 ขีด กับน้ าตาลทรายขาว 280 กรัม 

อะไรหนักกว่า 

 คาดคะเนความยาว ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร ของสิ่งต่าง ๆ 
ใกล้ตัว โดยการเทียบเคียงกับเกณฑ์อ้างอิงที่คุ้นเคย  และให้
เหตุผลประกอบการคาดคะเน แล้วตรวจสอบโดยการวัดจริง 

- คาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร โดย
เทียบเคียงกับความยาวหรือ ความสูงที่คุ้นเคย เช่น 
ความยาว 30 เซนติเมตร (ประมาณ 1 ไม้บรรทัด)  
ความยาว 1 เมตร(ประมาณ 1 ไม้เมตร)  ความสูงของ
ตนเอง ระยะก้าวเดินของตนเอง  

- คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม โดยเทียบเคียงกับ
น้ าหนัก 1 กิโลกรัมที่คุ้นเคย เช่น ถุงข้าวสารหนัก 1 
กิโลกรัม  

- คาดคะเนปริมาตรเป็นลิตร โดยเทียบเทียบกับ
ปริมาตร/ความจุที่คุ้นเคย เช่น ขวดน้ าความจุ 1 ลิตร 
แก้วน้ าความจุ 200 มิลลิลิตร  

2.2 เวลา 

ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรบันักเรียน 

สื่อสารเกี่ยวกบัเวลา ระยะเวลา ได้ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 

5. บอกเวลาจากนาฬิกาแบบเข็ม และนาฬิกา
แบบดิจิทัล เปน็นาฬิกากับนาที  และเขียน

 เล่าเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวกับเวลา อภิปรายร่วมกัน
ถึงความส าคัญของการมีหน่วยเวลา การบอกเวลาใน 1 วัน 
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แสดงเวลาโดยใช้มหัพภาคหรือใช้ทวิภาค โดย
เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับจ านวน ได้อย่าง
ถูกต้อง 

6. บอกระยะเวลา โดยใช้ค าศัพท์ นาที ชั่วโมง 
และความสัมพนัธ์ของหน่วยเวลาในหนึ่งวันได้
อย่างถูกต้อง  

 

ระยะเวลา เช่น การนัดหมายไปทัศนศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจ าวัน  

 ส ารวจนาฬิกาแบบเข็มและสงัเกตการเคลื่อนที่ของเข็มยาวและ
เข็มสั้น และส ารวจนาฬิกาแบบดิจิทัลโดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงตัวเลข  

     
 พัฒนาความรู้สึกเชิงระยะเวลาผ่านกิจกรรมเพื่อให้รับรูว้่า 1 

นาทีนานแค่ไหน  ท าอะไรได้บ้าง  เช่น เคาะจังหวะได้กี่ครั้ง 
วาดรูปวงกลมได้กี่อัน หรือ วิ่งระยะสั้นใช้เวลากี่นาที  

 อ่านและบอกเวลาจากนาฬิกา หมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาที่
ก าหนด  และเชื่อมโยงกับภาษาที่ใช้บอกเวลาในท้องถิ่น 

 เชือ่มโยงความรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาและการเขียนแสดงเวลา
ในชีวิตจริง เช่น บอกเวลาขณะเกิดเหตุการณ์หรือกิจกรรม   
ต่าง ๆ  อ่านป้ายแสดงเวลา 

    
 ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ เช่น หน้าปัดนาฬิกา เส้นแสดงเวลา 

เพื่อบอกเวลา ระยะเวลาอย่างเป็นระบบ 

 เชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ ในการบันทึกผลที่เกี่ยวกับเวลา เช่น 
อ่านและเขียนบันทึกประจ าวัน 

 เชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ ในการบันทึกผลเกี่ยวกับระยะเวลา เช่น 
เวลาที่ใช้ในการละลายของสาร เวลาที่ใช้ในการว่ิง 

7. บอกช่ือวัน วันที่ เดือน ปี (พ.ศ. และ ค.ศ.) 
เพื่อบอกวันที่เดือนปี ของวันส าคัญต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง  

 ยกตัวอย่างการใช้หน่วยวัน เดือน ปี ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น บอกวันส าคัญต่าง ๆ  บอกอายุของตนเอง 
อ่านวันผลิต วันหมดอายุ  
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8. บอกระยะเวลา ใช้ค าศัพท์วัน สัปดาห์ เดือน 
ปี และความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

 

 ส ารวจปฏิทิน สังเกตช่ือวัน วันที่ เดือน ปี และสร้างข้อสรุป 
เช่น จ านวนวันในเดือนที่ลงทา้ยด้วย ยน  หรือ คม มี 30 และ 
31 วันตามล าดับ 

  
 อ่านและบอกวันที่ของวันส าคัญต่าง ๆ ของตนเอง ครอบครัว 

และสังคม จากปฏิทิน 

 เชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ ในการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยชื่อ
วัน วันที่ เดือน ป ีหรือแนะน าการใช้ในชีวิตจริง เช่น วัน
หมดอายุของผลิตภัณฑ ์

 
2.3 เงิน 

ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรบันักเรียน 
สื่อสารเกี่ยวกับเงิน เปรียบเทียบจ านวนเงิน แลกเงิน และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

9. บอกและแสดงจ านวนเงินจากเงินเหรียญและ
ธนบัตรชนิดต่าง ๆ โดยบอกเป็นบาท เป็น
สตางค์ หรือเป็นบาทและสตางค์ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธี และ
คล่องแคล่ว   

10. แลกเงินเหรียญและธนบัตรในสถานการณ์ 
    ต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธี  
11. อ่านและเขียนแสดงจ านวนเงินแบบใช้จุดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ    
12.  เปรียบเทียบจ านวนเงินโดยเชื่อมโยงกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง  

 ส ารวจเงินเหรียญและธนบัตร สังเกตลักษณะ จ าแนกเงินตาม
เกณฑ์ของตนเอง บอกชนิดและมูลค่าของเงินแต่ละชนิด 
อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเงินบาทและสตางค์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของธนบัตรและเงินเหรียญแตล่ะ
ชนิด เช่น  

- ธนบัตร 20 บาท 5 ฉบับ มีมูลค่าเท่ากับธนบัตร 100 บาท 1 
ฉบับ   

- เหรียญ 10 บาท 5 เหรียญ มีมูลค่าเท่ากับธนบัตร 50 บาท 1 
ฉบับ   

 ระบุจ านวนเงินแต่ละชนิด และบอกจ านวนเงินทั้งหมด โดยบอก
เป็นบาทและสตางค์ แลกเงินและแสดงเงินตามสถานการณ์ที่
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 ก าหนด  เช่น ซื้อสินค้าราคา 119 บาท จะหยิบเงินให้พอดีกับ
ราคาสินค้าได้แบบใดบ้าง หรือต้องการแลกเงิน 500 บาท 
สามารถแลกเงินได้แบบใดบ้าง 

 อ่านและเขียนจ านวนเงินแบบใช้จุด ผ่านกจิกรรม การซื้อขาย
สินค้า โดยอ่านและจ่ายเงินตามราคาสินค้าจากป้าย  

    เช่น  ป้ายแสดงราคาสินค้า 12.50 บาท  
    และเขียนปา้ยแสดงราคาสินค้า เช่น สินค้าราคา 25 บาท 75 

สตางค์ เขียนป้ายแสดงสินค้าได้เป็น 25.75 บาท  

 บอกจ านวนเงิน และเปรียบเทียบจ านวนเงิน โดยใช้สถานการณ์ 
เช่น เงินในกระปุกออมสินของกลุ่มใด มากกว่าหรือน้อยกว่า 
หรือเปรียบเทียบราคาสินค้าจากป้ายแสดงราคา  

 

2.4 แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก ปริมาตร เวลา เงิน 
ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรบันักเรียน 

แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก และปริมาตร เวลา เงิน ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

13. แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ าหนัก ปริมาตร
ในชีวิตจริงด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่นอย่าง   
มุมานะ  

 

 แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร/ความจุ  
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย จากตัวอย่างในสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น  

- เส้นทางที่มรีะยะทางน้อยที่สุดที่สามารถเดินทางจาก
สถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึง่ 

          - หาปริมาตรของน้ าเมื่อมีเครื่องวัดปริมาตรจ ากัดเพียงบาง
ชนิด หรือสร้างเครื่องวัดด้วยตนเอง 
-ใช้การช่ัง ตวงเพื่อเตรียมเครื่องปรุง และวัตถุดิบประกอบ
อาหาร 

 



21 
 

ภาพที่ใช้ประกอบในเอกสารฉบับนี้ยังไม่สามารถเผยแพร่ได้เนื่องจากอาจติดลิขสิทธิ์ 
 

 เชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ ในการน าความรู้เกี่ยวกับ การวัด     
การเปรียบเทียบ และการคาดคะเนไปใช้ในการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาในชีวติ เช่น  

          - วัดความสูงของต้นไม้ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อดูอัตราการ
เจริญเติบโต   

          -  คาดคะเนความยาว ความสูงของสิ่งต่าง ๆ  
             เพือ่จัดสิ่งของน้ันไว้ในบริเวณที่ต้องการ  

           - ชั่ง ตวงสิ่งต่าง ๆ ในการทดลอง หรือท าโครงงาน 

14. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตจริงด้วยตนเอง
หรือร่วมกับผู้อื่นอย่างมุมานะ 

 

 มองเห็นสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในชีวิตจริง ส ารวจ
ปัญหา และลงมือแก้ปัญหาเกีย่วกับเวลา  ระยะเวลา (เวลา
เริ่มต้น เวลาสิน้สุด ระยะเวลา) เปรียบเทียบระยะเวลา โดยใช้
ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา จากตัวอย่างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น  ตารางรายการโทรทัศน์  ป้ายประกาศ  
ตารางรถไฟ  

15. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินในชีวิตจริงด้วยตนเอง
หรือร่วมกับผู้อื่นอย่างมุมานะ  

 

 ร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงินเหรียญและธนบัตรผ่าน
สถานการณ์ในชีวิตจริง เช่น การซื้อขาย โดยก าหนดราคา
สินค้า ใช้เงินเพื่อซื้อสินค้า การทอนเงิน ตรวจสอบเงินทอน 
แลกเงิน ค านวณทุน ก าไร ขาดทุน ส าหรับเป็นพื้นฐานในการ
เป็นผู้ประกอบการ  

 เชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ โดยออกแบบแผ่นพับ ป้ายโฆษณา เพื่อ
ส่งเสริมการขายสินค้าและบรกิาร  

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
            การจัดการเรียนเกี่ยวกับการวัด ในช่วงชั้นที่ 1 เน้นการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การวัดโดยใช้เครื่องวัด และสามารถเลือกใช้หน่วยความยาว น้ าหนัก ปริมาตร เวลา และเงิน ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ มทีักษะการสื่อสาร สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีิต 

 การวัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตร   
           ในช่วงชั้นนี้ นักเรียนจะเริ่มจากการท าความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการวัดผ่านกิจกรรมการเปรียบเทียบโดยใช้
ค าศัพท์พื้นฐาน วัดและบอกผลการวัดโดยใช้สิ่งรอบตัวเป็นหน่วยที่ไม่ใชห่น่วยมาตรฐาน เชื่อมโยงสู่การวัดโดยใช้เครื่องวัด
ที่มีหน่วยมาตรฐานโดยค่อย ๆ ให้นักเรียนฝกึทักษะการวัดที่มีหน่วยมาตรฐานดังนี้  
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               ความยาว ชั้น ป.1: เมตรและเซนติเมตร ชั้น ป.2: เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร ชั้น ป.3: 
เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร (และบอกความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตร) 

น้ าหนัก ชั้น ป.1: กิโลกรัมและขีด ชั้น ป.2: กิโลกรัมและกรัม  กิโลกรัมและขีด  ชั้น ป.3: กิโลกรมัและกรัม 
กิโลกรัมและขดี (และบอกน้ าหนักเป็นเมตริกตันและกิโลกรัม)  

ปริมาตร ชั้น ป.2: ลิตรและมิลลิลิตร ชั้น ป.3:  ลิตรและมิลลิตร และชอ้นชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง 
           นอกจากนี้นักเรียนในชั้น ป.2 และ ป.3 สามารถใช้ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยการวัดในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และ ป.3 นักเรียนควรมีประสบการณ์ในการคาดคะเนความยาวเป็นเมตร และ เป็น
เซนติเมตร  คาดคะเนน้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร  

 เวลา 
   ในชั้น ป.1 นกัเรียนใช้ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับช่วงเวลา เช่น กลางวัน กลางคืน เช้า เที่ยง สาย บ่าย เย็น โดยเชื่อมโยง
กับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ส ารวจนาฬิกาแบบใชเ้ข็ม และอ่านเวลาเป็นนาฬิกาจากหน้าปัดนาฬิกา พร้อม
บอกกิจกรรมทีท่ าในแต่ละช่วงเวลา  

ในชั้น ป.2  นกัเรียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที) จากนาฬิกาแบบดิจิทัล และนาฬิกาแบบใช้เข็ม
จากสถานการณ์ต่าง ๆ รับรู้เกี่ยวกับระยะเวลา บอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาท ี นักเรียนส ารวจปฏิทิน บอกช่ือวัน 
วันที่ เดือน ปี (พ.ศ. และ ค.ศ.) ของวันส าคัญต่าง ๆ จากปฏิทิน  
  ในชั้น ป.3 นักเรียนบอกเวลาจากนาฬิกา อ่านและเขียนแสดงเวลาโดยใช้มหัพภาคหรือใช้ทวิภาคในสถานการณ์
ต่าง ๆ  สามารถหาระยะเวลาและเปรียบเทยีบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาในการแกป้ัญหาโดยเลือกใช้
วิธีการของตนเอง  

 เงิน 
ในช่วงช้ันนี้ นักเรียนจะพัฒนาความรู้เกีย่วกับเงิน รู้จักหน่วยของเงิน ค่าของเงินเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิด 

สามารถใช้เงินเหรียญและธนบัตรจ าลองแสดงจ านวนเงิน หรือแลกเงินตามที่ก าหนด อ่านและเขียนแสดงจ านวนเงินใน
บริบทต่าง ๆ สามารถเปรียบเทียบจ านวนเงินและแก้ปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยบาท และสตางค์  โดยการจัดประสบการณ์ให้อยู่ที่ความพร้อมของนักเรียนและบริบท 

  
 

3. รูปเรขาคณติ 

ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนควรได้เรียนรู้ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติผ่านการปฏิบัติ

กิจกรรมส ารวจลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ เพื่อรับรู้ลักษณะส าคัญ ลักษณะที่เหมอืนหรือ

แตกต่างกัน ซึ่งน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม นักเรียนอาจน าประสบการณ์จากช่วงปฐมวัยหรือใชค้ าอธิบายลักษณะของ

สิ่งของรอบตัวมาใช้สื่อสาร น าไปสู่การระบุหรือเรียกชื่อรูปเรขาคณิตแต่ละประเภทด้วยค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังเมื่อจบช่วงชัน้ 
10. รับรู้รูปร่าง ลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์ในชีวิตจริงผ่านการสังเกต และการ

สร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รปูเรขาคณิตสามมิติ  
11. ให้เหตุผลในการจ าแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มีแกนสมมาตร และ

น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรบันักเรียน 

 รับรู้รูปร่าง ลักษณะของรูปร่างต่าง ๆ จากสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตวั สถานการณใ์นชีวิตจริงผา่นการสังเกต 
และการสร้างรูปร่าง เชื่อมโยงสู่ลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ 

 ให้เหตุผลในการจ าแนกและบอกลักษณะของรูปเรขาคณติสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปที่มแีกน
สมมาตร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

1. รับรู้รูปร่าง ให้เหตุผลในการจ าแนกและบอก
ลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอกและกรวย  

2. รับรู้รูปร่าง ให้เหตุผลในการจ าแนกและบอก
ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลมและวงรี  

 
 

 ส ารวจสิ่งของรอบตวัที่มีลักษณะคล้ายทรงสีเ่หลี่ยมมุมฉาก     
ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย  แล้วจ าแนก  จัดกลุ่ม และ
อธิบายลักษณะ ด้วยภาษาของตนเอง เช่น กลม โค้ง แบน ยอด
แหลม ขอบ มมุ ด้าน กลิ้งได้ วางซ้อนกันได้ เลื่อนได้ แล้วร่วมกัน
สรุปลักษณะ และบอกชื่อรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ  

 วาดรูปตามขอบของสิ่งของที่เป็นรูปสามเหลี่ยม                     
รูปสี่เหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี สังเกตลักษณะ            
และจ าแนกรูปร่างตามเกณฑ์ของตนเอง เช่น ด้าน ขอบ มุม แล้ว
ร่วมกันสรุปลักษณะและบอกชื่อรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดต่าง ๆ  

 เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปหรือกระดาษจุด  

 จัดกิจกรรมการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้เชือกร้อยหลอดดูด 
หรือลวดก ามะหยี่ขดเป็นรูปหลายเหลี่ยม 

 
3. ให้เหตุผลในการจ าแนกและบอกลักษณะรูปที่มี               

แกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร 
 

 ส ารวจรูปที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตร                
โดยทดลองพับกระดาษรปูเรขาคณิตสองมิติหรือรูปอื่น ๆ 
อภิปรายและร่วมกันสรุปลักษณะของรูปที่มีแกนสมมาตรและ  
ไม่มีแกนสมมาตร  พร้อมหาจ านวนแกนสมมาตร  
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 วาดรูปเรขาคณิตสองมิติที่มแีกนสมมาตรบนกระดาษจุด เมื่อ
ก าหนดแกนสมมาตรและรูปข้างหนึ่งของแกนสมมาตรให ้ 

4.ใช้รูปเรขาคณติในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน     ใช้รูปเรขาคณติในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น การออกแบบ
ลวดลาย ประดิษฐ์ของเล่นของใช้  

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 
            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง รูปเรขาคณิต นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างข้อค้นพบเกี่ยวกับลักษณะของรูป
เรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติผ่านการส ารวจ การสังเกต การทดลอง การสัมผัสจากสื่อของจริง เพื่อพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะในด้านการสื่อสาร การใหเ้หตุผล และการคิดสร้างสรรค์  

ในชั้นป.1 นักเรียนรับรู ้อธิบายลักษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิตสามมติิ ได้แก่ ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอกและกรวย พร้อมให้เหตุผลด้วยภาษาของตนเอง เช่น กลม ยอดแหลม กลิง้ได้ วางซ้อนกันได้ เลื่อนได้ และวาด
รูปตามขอบของสิ่งของที่เป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ส ารวจ สังเกตลักษณะ จ าแนกตามเกณฑ์ของตนเอง 
เช่น ด้าน มุม ขอบ และร่วมอภิปรายสรุปลักษณะ พร้อมบอกช่ือรูปเรขาคณิตสองมิติ     

ในชั้นป.2 นักเรียนรับรู ้อธิบายลักษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิตสองมิติเพิ่มเติมจากชั้นป.1 ได้แก่ รูปหลายเหลี่ยม 
เช่น รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลีย่ม รูปเจ็ดเหลีย่ม รูปแปดเหลี่ยม รูปเก้าเหลี่ยมและรูปสิบเหลี่ยม และไดม้ีโอกาสเขียนรูป
เรขาคณิตสองมิติและสร้างชิ้นงานโดยใช้แบบของรูป กระดาษจุด หรือโปรแกรมส าเรจ็รูปอย่างง่าย  

ในชั้นป.3 นักเรียนได้ค้นหาลักษณะส าคัญของรูปเรขาคณิตสองมิติเพ่ิมเติมจากช้ันป.2 ได้แก ่รูปที่มีแกนสมมาตร
และรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร ผ่านกิจกรรมพับกระดาษ และได้ส ารวจรูปอื่น ๆ ที่อยู่ในชีวิตจริง สร้างข้อค้นพบด้วยภาษา 
ของตนเองเกี่ยวกับแกนสมมาตร รูปที่มีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร สร้างชิ้นงาน หรืองานประดิษฐ์            
จากรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ลวดลายในช้ินงานศิลปะ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ป้ายร้านค้า 
บอร์ดนิทรรศการ ของเล่น  
 

 

 

4. สถิต ิ

ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนควรได้เรียนรู้กระบวนการทางสถิติผ่านการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง โดย

สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่สนใจ ตั้งค าถาม เก็บและรวบรวมข้อมูล จัดกระท าและจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการ  

แปลความหมาย ให้เหตุผลเลือกวิธีและเครื่องมือในการน าเสนอข้อมูล เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับจ านวนและการด าเนินการ  

ของจ านวนมาใช้ในการสื่อสาร แปลความหมายข้อมูลและใชข้้อมูลจากแผนภูมิและตารางทางเดียวเพื่ออธิบายเหตุการณ์ 

ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังเมื่อจบช่วงชัน้ 

12. จัดการข้อมูล และน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว สื่อสาร แปลความหมาย

ของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

13. แก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว   

ความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยง ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ส าหรบันักเรียน 

จัดการข้อมูล และน าเสนอขอ้มูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว สื่อสาร แปลความหมาย  

ของข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

1. จัดการข้อมูลในชีวิตจริง และน าเสนอข้อมูลโดยใช้
แผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียว  

2. สื่อสาร แปลความหมายของข้อมูล และใชข้้อมูลเพื่อ
อธิบายเหตุการณ์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 

 มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เกบ็ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ หรอื
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมลู บันทึกข้อมูล สังเกตข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นในการจ าแนกจัดกลุม่ข้อมูลตาม
เกณฑ์ จากนั้นร่วมกันแสดงขอ้มูลด้วยแผนภูมิรูปภาพอย่าง
ง่าย แผนภูมิรปูภาพที่มีข้อก าหนด แผนภูมแิท่งหรือตาราง
ทางเดียว  

 อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะส าคัญ
ของการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทาง
เดียว  

 อ่านข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว เช่น การเปรียบเทียบ 
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น-ลดลง และเชื่อมโยงไปสู่ค าศัพท์ที่ใช้ใน 
ชีวิตจริง เช่น ขายดีที่สุด ชอบที่สุด แพงที่สดุ ถูกที่สุด     
เป็นที่นิยมที่สดุ  

 วิเคราะห์เลือกข้อมูลที่จ าเป็นจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ
แท่ง หรือตารางทางเดียวมาใช้ในตัดสินใจและแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  เลือกวิธีการและลงมือแก้ปัญหา 
ตรวจสอบและสรุปค าตอบของสถานการณ์ปัญหา เช่น     
ใช้ข้อมูลจ านวนคนซื้อสินค้าชนิดต่าง ๆ ในร้านสหกรณ์
โรงเรียนใน 1 สัปดาห์ เพ่ือตัดสินใจซื้อสินค้ามาขายใน
สัปดาห์ถัดไป 
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 ระดมความคิดวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจ ากัดของแผนภูมิ
รูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว 

แก้ปัญหาทางสถิติในสถานการณ์ใกล้ตัว 

1. ตั้งค าถามจากประเด็นปัญหาที่สนใจ เก็บรวบรวม
และจ าแนกข้อมูล เลือกวิธีการและน าเสนอข้อมูล  
ที่เหมาะสมกับข้อมูล แปลความหมายข้อมูลและ   
ใช้ข้อมูลแก้ปญัหาในสถานการณ์ใกล้ตัว 
 

 

 สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตั้งค าถามหรือข้อสงสัยจากประเด็น
ปัญหาที่สนใจ ระดมความคิดเห็นเลือกวิธีการเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม  

 มีประสบการณ์ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลจรงิด้วยการสอบถาม การสังเกต  
การทดลอง หรือข้อมูลที่สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
บันทึกและจ าแนกจัดกลุ่มข้อมูลด้วยเกณฑ์ที่สร้างขึ้น 

 พิจารณาข้อมูล เลือกวิธีการน าเสนอข้อมูล และใช้เครื่องมือ
พื้นฐานหรือเครื่องมือดิจิทัลน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
รูปภาพ แผนภูมิแท่ง หรือตารางทางเดียว  

 แปลความหมายข้อมูลและใชข้้อมูลเพื่อตอบค าถามจาก
ประเด็นปัญหาที่สนใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใกล้ตัว 

 เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางสถิติไปใช้ในวิชา
อื่น ๆ เช่น จ านวนขยะประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียน ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

เกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้า 

           การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสถิติในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางสถิติผ่านการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงและการลงมอืปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในด้านการแก้ปัญหา การสื่อสารและน าเสนอ 

การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ และการใช้เครื่องมือในการเรียนรู ้

           ในชั้น ป.1 เน้นให้นกัเรียนมีส่วนรว่มโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้ตั้งแตใ่ห้ข้อมูล เก็บและรวบรวม

ข้อมูลอย่างง่าย เช่น การสอบถาม การสังเกต จากประเด็นปัญหาที่สนใจรอบตัว บันทึกข้อมูลที่เก็บได้ด้วยรอยขีด แสดง

ความคิดเห็นของตนเองในการจ าแนก จัดกลุ่ม และน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อก าหนด 1 รูปแทน 1 หนว่ย และ

นักเรียนสามารถสื่อสาร แปลความหมายขอ้มูลด้วยภาษาตนเองและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อก าหนดเพื่อตัดสินใจ

หรือแกป้ัญหาในสถานการณต์่าง ๆ 

             ในช้ัน ป.2 ยังคงให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้ แต่ในช้ันนี้นักเรียนไดต้ั้ง

ค าถามจากประเด็นปัญหาที่สนใจรอบตัวด้วยตนเองและได้เรียนรู้วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลที่มากขึ้น เช่น การทดลอง สืบค้น
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ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันจัดกระท าและน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพที่มีข้อก าหนด 1 รูปแทน 1 หนว่ย     

2 หน่วย 5 หนว่ย หรือ 10 หน่วย และแผนภูมิแท่ง พร้อมให้เหตุผล และนักเรียนสามารถสื่อสาร แปลความหมายขอ้มูล 

ด้วยภาษาตนเองและใช้ข้อมลูจากแผนภูมิรปูภาพที่มีข้อก าหนดและแผนภูมิแท่งเพ่ือตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่าง ๆ  

             ในช้ัน ป.3 นักเรยีนมีโอกาสได้ใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ใกล้ตัว ผ่านการท างานเป็นทีม 

เลือกวิธีการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม ใช้เครื่องมือพื้นฐานหรือเครื่องมือดิจิทัลน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งหรือตาราง  

ทางเดียว และสามารถสื่อสาร แปลความหมายข้อมูลด้วยภาษาตนเองและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง และตารางทางเดียว 

เพื่อตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

 


