
กําหนดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

 

หน่วยที ่ สาระสําคญั มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

หน่วยที่ 6 

ตําแหน่งและ

รูปเรขาคณติ  

เวลา 15 

ช่ัวโมง 

คาบที่ 81-95  

( 6 คะแนน) 

การบอกตาํแหน่งของส่ิงต่าง ๆ อาจใชค้าํ

ขา้งซา้ย ขา้งขวา ตรงกลาง ขา้งบน 

ขา้งล่าง ขา้งหนา้ ขา้งหลงั ถดัจาก 

ระหวา่ง.....กบั..... ตั้งแต่.....ถึง..... 

การบอกอนัดบัที่ของส่ิงต่าง ๆ อาจใชค้าํ

อนัดบัที่ คนที่ ชั้นที่  

การบอกตาํแหน่งและอนัดบัที่ของส่ิงต่าง 

ๆ ทาํให ้เขา้ใจตรงกนัวา่อยูท่ี่ใด หรือ

กล่าวถึงส่ิงใด 

การจดัอนัดบัที่ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขหรือ

กติกาที่กาํหนด เช่น คะแนนมากที่สุดได้

อนัดบัที่ 1 

รูปเรขาคณิต ทรงส่ีเหล่ียมุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก กรวย รูปสามเหล่ียม รูป

ส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี มุม ดา้น แบบของ

รูป แบบรูป แบบรูปซํ้ า 

  

      ค 2.2 ป.1/1  

ค 1.2 ป.1/1  

   1. อธิบายตาํแหน่งของส่ิงต่าง 

ๆ โดยใชค้าํที่ใชใ้นการ 

     บอกตาํแหน่ง  

    2.  แสดงตาํแหน่งของส่ิงต่าง 

ๆ ตามอนัดบัที่ที่กาํหนด  

    3.  นาํความรู้เร่ืองอนัดบัไปใช ้ 

า 4. จาํ แนกทรงส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 

และกรวย  

 5. จาํแนกรูปสามเหล่ียม รูป

ส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี  

 บอกลกัษณะรูปสามเหล่ียม 

รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี  

6. เขียนรูปสามเหล่ียม รูป

ส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี 

โดยใชแ้บบของรูป 

1. การบอกอนัดบัที  

2. แบบรูปซํ้ าของ

จาํนวน รูปเรขาคณิต 

และรูปอ่ืน ๆ  

 3. ลกัษณะของทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรง

กลม ทรงกระบอก 

กรวย  

4. ลกัษณะของรูป

สามเหล่ียม รูป

ส่ีเหล่ียม วงกลม และ

วงรี  

 

1. ความสามารถใน

การคิด 

2. ความสามารถใน

การใชทักษะชีวิต 

3. ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี 

 

 

 1.  มุงมั่นในการทํางาน  

2.รักความเปนไทย 

3. มีจิตสาธารณะ 



หน่วยที ่ สาระสําคญั มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

หน่วยที่ 7 

จํานวนนับ 

21-100 และ0 

เวลา 15 

ช่ัวโมง 

คาบที่ 96-110  

 

( 4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนบัจาํนวน 21-100 เป็นการนบั

เพิม่ขึ้นทีละหน่ึงตามลาํดบั  

เราควรเขียนและอ่านตวัเลขแสดงจํานวน

นับ 21-100 ให้ถูกต้อง เพ่ือให้สามารถ

สือ่สารได้อยา่งถกูต้อง ชดัเจน 

เลขโดด  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 อยู่ในหลัก

หน่วย หลกัสิบ หรือหลกัร้อย  เลขโดดจะ

มีค่าตามหลกัที่อยู ่เช่น 5  50 500 

การเขียนตวัเลขแสดงจาํนวนในรูป

กระจาย เป็นการเขยีนในรูปการบวกค่า

ของ เลขโดดในหลกัต่าง ๆ ของจาํนวน

นั้น   ความสมัพนัธ์ของจํานวนแบบ

สว่นยอ่ย-สว่นรวมเป็นการเขียนแสดง

จํานวนสองจํานวนขึน้ไป 

 การเปรียบเทียบกนั สามารถใช้ 

เคร่ืองหมาย = ≠ > <   การเรียงลาํดบั

จาํนวนจากมากไปนอ้ย หรือจากนอ้ยไป

มาก อาจทาํไดโ้ดยพจิารณา จาํนวนที่มาก

ที่สุดและนอ้ยที่สุดก่อน จากนั้นนาํ

จาํนวนที่เหลือมาเปรียบเทียบกนั แลว้นาํ

จาํนวนมาเรียงตามลาํดบั 

 ค1.1ป.1/1  

  ค1.1ป.1/2   

ค1.1ป.1/3  

 

 1.บอกจาํนวนส่ิงต่าง ๆ และ

แสดง ส่ิงต่าง ๆ ตามจาํนวนท่ี

กาํหนด 21ถึง100 

 2.อ่านและเขียนตวัเลขฮินดูอา

รบิก ตวัเลขไทย แสดง

จาํนวนนบั 21ถึง100 

 เปรียบเทียบและเรียงลาํดบั 

จาํนวนนบั21ถึง100 

 4. บอกจาํนวนที่หายไปในแบบ

รูป ของจาํนวนที่เพิม่ขึ้น หรือ

ลดลง ทีละ 1 และทีละ 10  

 -.การนบัทีละ 1 และที

ละ 10  

-การอ่านและการเขียน

ตวัเลขฮินดู  

  อารบิกตวัเลขไทย

แสดงจาํนวน  

-การแสดงจาํนวนนบั

ไม่เกิน 20 ในรูป 

  ความสมัพนัธข์อง

จาํนวนแบบ   

  ส่วนยอ่ย-ส่วนรวม  

- หลกั ค่าของเลขโดด

ในแต่ละหลกั และการ

เขียนตวัเลขแสดง

จาํนวน ในรูปกระจาย  

-การเปรียบเทียบ

จาํนวนและการใช ้

เคร่ืองหมาย = ≠ > <  

-การเรียงลาํดบัจาํนวน  

1. ความสามารถใน

การส่ือสาร 

2. ความสามารถใน

การคิด 

3. ความสามารถใน

การใชทักษะชีวิต 

 

  1.   มุงมั่นในการ
ทํางาน 

2.  ใฝเรียนรู 
 

  



หน่วยที ่ สาระสําคญั มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

หน่วยที่ 8 

การวัดความ

ยาว 

เวลา 10 

ช่ัวโมง 

คาบที่ 111-

120 

( 5 คะแนน) 

เรารู้ความยาวของสิง่ของจากการวดั 

การวดัความยาว และความสงูของ

สิง่ของจากการวดั การวดัความสงู อาจ

ทําได้โดยการใช้หนว่ยความยาวท่ีไม่เป็น

มาตรฐาน 

และท่ีเป็นมาตรฐานมีหนว่ยเป็น

เซนติเมตร และเมตร 

การเปรียบเทียบความยาวหรือความสงู

ของสิง่ของ จะต้องวางปลายข้างหนึง่เสมอ

กนั  

แล้วเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึง่

นอกจากนัน้ 

การเปรียบเทียบความยาวสามารถทาํได้

โดยนาํความยาว ในหน่วยเดียวกนัมา

เปรียบเทียบกนั 

 เราสามารถนําความรู้เร่ือง  การ

เปรียบเทียบความยาว ไปใช้แก้ปัญหาใน

ชีวิตประจําวนัได้ 

 

 

 

  

 ค 2.1 ป1/1  

 1. เปรียบเทียบความยาว

ระหวา่ง ส่ิงของโดยใชค้าํวา่ 

ยาวกวา่ สั้นกวา่ สูงกวา่ เต้ีย

กวา่ เท่ากนั ยาวที่สุด สั้น

ที่สุด สูงที่สุด เต้ียที่สุด  

 2. วดัและเปรียบเทียบความ

ยาว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 

เป็นเมตร  

 

 

 
- การวดัความยาวโดย

ใชห้น่วย ที่ไม่ใช่

หน่วยมาตรฐาน  

- การวดัความยาวเป็น

เซนติเมตร เป็นเมตร 
 
- การเปรียบเทียบ

ความยาว เป็น

เซนติเมตร เป็นเมตร  

- การแกโ้จทยปั์ญหา

การบวก การลบ

เก่ียวกบัความยาวที่มี 

หน่วยเป็นเซนติเมตร 

เป็นเมตร  

  

 

  

 

1. ความสามารถใน

การคิด 

2. ความสามารถใน

การใชทักษะชีวิต 

 

  1. มุงมั่นในการทํางาน  

2.รักความเปนไทย 

3. มีจิตสาธารณะ 



หน่วยที ่ สาระสําคญั มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

หน่วยที่ 9 

การบวกที่มี

ผลบวกไม่

เกิน 100 และ

การลบที่มีตัว

ต้ังไม่เกิน 100 

เวลา 25 

ช่ัวโมง 

คาบที่ 121-

145 

( 10 คะแนน) 

การบวกเป็นการนาํจาํนวนสองจาํนวน

ขึ้นไปรวมกนัผลรวมที่ไดเ้รียกวา่ผลบวก 

การบวกจาํนวนมีหลายวธีิ ไดแ้ก่ การ

บวกจาํนวนที่อยูใ่นหลกั เดียวกนัเขา้

ดว้ยกนั  การนบัตอ่จากจํานวนใดจํานวน

หนึง่ การบวกโดยจดักลุม่สบิ การหา

ผลบวกโดยการบวกให้ครบสบิก่อน แล้ว

จึงบวกกบัจํานวนท่ีเหลอื ช่วยให้หา

คําตอบได้รวดเร็ว ขึน้การบวกจาํนวน

สองหลกัเม่ือสลบัที่กนัผลบวกยงัคง

เท่ากนั 

และการลบเป็นการนาํจาํนวนหน่ึงออก

จากอีกจาํนวนแลว้หาจาํนวนที่เหลือ

เรียกวา่ผลลบ มีหลายวธีิ ไดแ้ก่ การตั้งลบ

จะลบในหลกัหน่วยก่อน ซ่ึงตวัตั้งตอ้ง

มากกวา่ตวัลบ หากตวัตั้งนอ้ยกวา่ตวัลบ 

ตอ้งกระจายจากหลกัสิบมาหลกัหน่วย

ก่อน  การหาค่าของตวัไม่ทราบค่าใน

ประโยคสญัลกัษณ์ การบวกและการลบ

อาจใชค้วามสมัพนัธ ์ของการบวกและ

การลบ 

ค1.1ป.1/4  

 

 

 

1. หาผลบวกจาํนวนสองหลกั

กบัจาํนวนหน่ึงหลกัท่ีผลบวก 

ไม่เกิน 100 

2. หาผลบวกจาํนวนสองหลกั

กบัจาํนวนสองหลกัที่ผลบวก 

ไม่เกิน 100 

3. หาผลลบจาํนวนสองหลกั

กบัจาํนวนหน่ึงหลกัท่ีตวัตั้ง 

มากกวา่ 20 แต่ไม่เกิน 100 

4. หาผลลบจาํนวนสองหลกั

กบัจาํนวนสองหลกัที่ตวัตั้ง 

มากกวา่ 20 แต่ไม่เกิน 100 

5. หาค่าของตวัไม่ทราบค่าใน

ประโยคสญัลกัษณ์ การบวก

และประโยคสญัลกัษณ์การ

ลบ 

 

 

 

 

1. ความหมายของการ

บวก ความหมาย ของ

การลบ การหาผลบวก 

การหา ผลลบ และ

ความสมัพนัธข์องการ

บวก และการลบ  

  

1. ความสามารถใน

การคิด 

2. ความสามารถใน

การแกปญหา 

3. ความสามารถใน

การใชทักษะชีวิต 

 

1.   มีวินัย  
2.  ใฝเรียนรู 
3.  มีจิตสาธารณะ 



หน่วยที ่ สาระสําคญั มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

หน่วยที่ 10 

โจทย์ปัญหา

การบวกและ

โจทย์ปัญหา

การลบ 

เวลา 15 

ช่ัวโมง 

คาบที่ 145-

160 

( 5 คะแนน) 

 

สถานการณ์หรือปัญหาที่หาคาํตอบได้

ดว้ยการบวก หรือ การลบ มีหลากหลาย

ลกัษณะให้ทาํความเขา้ใจ วิเคราะห์ และ

หาคาํตอบ 

การแกโ้จทยปั์ญหาทาํไดโ้ดย อ่านทาํ

ความเขา้ใจปัญหา วางแผนแกปั้ญหา หา

คาํตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล  

ของคาํตอบ   

 

 

 ค1.1ป.1/5  1. แสดงวธีิหาคาํตอบของ

โจทยปั์ญหาการบวกจาํนวน

นบั ที่ผลบวกไม่เกิน 100  

2.   แสดงวธีิหาคาํตอบของ

โจทยปั์ญหาการลบจาํนวน

นบั ที่ตวัตั้งไม่เกิน 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การแกโ้จทยปั์ญหา

การบวก โจทยปั์ญหา

การลบและการสร้าง 

โจทยปั์ญหา พร้อมทั้ง

หาคาํตอบ  

 

1. ความสามารถใน

การคิด 

2. ความสามารถใน

การแกปญหา 

3. ความสามารถใน

การใชทักษะชีวิต 

 

1.    มีวินัย นักเรียน 

2.  ใฝเรียนรู 
3.  ซื่อสัตยสุจริต 

       

       

 

 


