
ตัวอยาง  การกําหนดโครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมินและการกําหนดสัดสวนของคะแนน 
รหัสวิชา  ค14101  รายวิชา  คณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปที่  4 จํานวน  160  ช่ัวโมง  สัดสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายป  =  70 : 30  

หนวยการเรียนรูที ่ มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

1. จํานวนนับ ค 1.1 ป.4/1 
ค 1.2 ป.4/2 
ค 4.1 ป.4/2 

ค 1.1 ป.4/2 
ค 4.1 ป.4/1 

16 6 เมนูอาหาร 

2. การบวกและการลบ ค 1.2 ป.4/1 ค 6.1 ป.4/5 8 3 สินคาราคาประหยัด 
3. เรขาคณิต ค 3.1 ป.4/1 

ค 3.1 ป.4/3 
ค 3.1 ป.4/5 
ค 6.1 ป.4/5 

ค 3.1 ป.4/2 
ค 3.1 ป.4/4 
ค 3.2 ป.4/1 
ค 6.1 ป.4/6 

20 14 ลายมหัศจรรย 

4. การคูณ ค 1.2 ป.4/1 
ค 6.1 ป.4/1 

ค 1.2 ป.4/2 12 3 ใบสั่งซื้อหนังสอื 

5. การหาร ค 1.2 ป.4/1 
ค 6.1 ป.4/1 

ค 1.2 ป.4/2 
ค 6.1 ป.4/6 

14 3 สถานการณจําลอง 
การแบงเทาๆ กัน 

6. สถิติและความนาจะเปน ค 5.1 ป.4/1 
ค 5.1 ป.4/3 
ค 6.1 ป.4/4 

ค 5.1 ป.4/2 
ค 6.1 ป.4/3 
ค 6.1 ป.4/6 

16 10 แผนภูมิคนพอเพียง 

7. การวัด ค 2.1 ป.4/1 
ค 2.2 ป.4/1 

ค 2.1 ป.4/4 12 5 กิจกรรมทาพิสจูน 

8. พ้ืนที ่ ค 2.1 ป.4/2 ค 6.1 ป.4/1 8 3 สวนถาดแสนสวย 
9. เงิน ค 2.2 ป.4/2 

ค 6.1 ป.4/5 
ค 6.1 ป.4/2 8 5 รายรับรายจายของฉัน 

10. เศษสวน ค 1.1 ป.4/1 
ค 1.2 ป.4/3 

ค 1.1 ป.4/2 8 4 แบงสันปนสวน 

11. เวลา ค 2.1 ป.4/3 ค 2.2 ป.4/3 12 5 สมุดภาพชีวิตใน 1 วัน 
12. ทศนิยม ค 1.1 ป.4/1 

ค 6.1 ป.4/1 
ค 1.1 ป.4/2 8 2 บัญชีคาไฟฟา 

13. การบวก ลบ คูณ หาร 
     ระคน 

ค 1.2 ป.4/1 
ค 6.1 ป.4/2 
ค 6.1 ป.4/6 

ค 1.2 ป.4/2 
ค 6.1 ป.4/5 

8 7 แผนพับแนะนําสินคาราคาถูก 

รวมระหวางเรียน 150 70  

ปลายป 
การทดสอบ 2 20 
แฟมสะสมงาน 8 10 

รวมตลอดรายวิชา 160 100 
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ตัวชี้วัดสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนนิการ 
มาตรฐาน ค 1.1  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจาํนวนในชีวิตจริง 
ตัวชี้วัด 

1. เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ  ศูนย เศษสวน และ
ทศนิยมหน่ึงตําแหนง 

2. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ และศูนย  เศษสวน  และทศนิยมหน่ึงตําแหนง 
มาตรฐาน ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการ

ตางๆ และสามารถในการดําเนินการในการแกปญหา 
ตัวชี้วัด 
 1. บวก ลบ คณู หาร และบวก ลบ คณู หารระคนของจํานวนนับและศูนย  พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ 
 2. วิเคราะหและแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ และสรางโจทยได 
 3. บวกและลบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน 
มาตรฐาน ค 1.3  ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา (ไมมตัีวช้ีวัด) 
มาตรฐาน ค 1.4  เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช (ไมมีตัวช้ีวัด) 
สาระที่ 2  การวัด 
มาตรฐาน ค 2.1  เขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 
ตัวชี้วัด 

1.  บอกความสัมพันธของหนวยการวัดความยาว  นํ้าหนัก  ปริมาตรหรอืความจุ และเวลา 

2.  หาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมมุฉาก 

3.  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา  อานและเขียนเวลาโดยใชจุดและบอกระยะเวลา 

4.  คาดคะเนความยาว นํ้าหนัก  ปริมาตร หรือความจุ 
มาตรฐาน ค 2.2  แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 
ตัวชี้วัด 

1.  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การช่ัง   การตวง  เงิน  และเวลา 

2.  เขียนบันทกึรายรับ รายจาย 

3.  อานและเขยีนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณที่ระบุเวลา 

สาระที่ 3  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมติิ 
ตัวชี้วัด 

1. บอกชนิดของมุม  ช่ือมุม สวนประกอบของมุม  และเขยีนสัญลักษณ 
2. บอกไดวาเสนตรงหรือสวนของเสนตรงคูใดขนานกัน  พรอมทั้งใชสัญลกัษณแสดงการขนาน 

3. บอกสวนประกอบของรูปวงกลม 

4. บอกไดวารูปใดหรือสวนใดของสิ่งของมีลักษณะเปนรปูสี่เหลี่ยมมมุฉาก และจําแนกไดวาเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรสัหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

5. บอกไดวารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเปนรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจํานวนแกนสมมาตร      
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มาตรฐาน ค 3.2  ใชการนึกภาพ (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช   
  แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา 

ตัวชี้วัด 
1. นํารูปเรขาคณิตมาประดิษฐเปนลวดลายตางๆ 

สาระที่ 4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธและฟงกชัน 
ตัวชี้วัด 

1. บอกจํานวนและความสัมพันธในแบบรูปของจํานวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเทากัน 
2. บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูปของรูปที่กําหนดให 

มาตรฐาน ค 4.2  ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model) อ่ืนๆ 
แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา (ไมมีตัวช้ีวัด) 

สาระที่ 5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค 5.1  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
ตัวชี้วัด 

1. รวบรวมและจาํแนกขอมูล 
2. อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมแิทงและตาราง 
3. เขียนแผนภูมิรปูภาพและแผนภูมิแทง 

มาตรฐาน ค 5.2  ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกีย่วกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 
(ไมมีตัวช้ีวัด) 

มาตรฐาน ค 5.3  ใชความรูเกีย่วกับความนาจะเปนในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมมตัีวช้ีวัด) 
สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร 
มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสือ่สาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเช่ือมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และมคีวามคดิริเริ่มสรางสรรค 

ตัวชี้วัด (ป.4-6) 
1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 
2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
4. ใชภาษาและสญัลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอได

อยางถูกตองและเหมาะสม 
5. เช่ือมโยงความรูตางๆ ในคณติศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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ตารางตรวจสอบการนาํตัวชี้วัดมาใชในการจัดทําหนวยการเรียนรู 

ช่ือหนวยการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
รวม

จํานวน 
ตัวช้ีวัด 

ค1.1 ค1.2 ค2.1 ค2.2 ค3.1 ค3.2 ค4.1 ค5.1 ค6.1 

ป4
/1

 

ป4
/2

 

ป4
/1

 

ป4
/2

 

ป4
/3

 

ป4
/1

 

ป4
/2

 

ป4
/3

 

ป4
/4

 

ป4
/1

 

ป4
/2

 

ป4
/3

 

ป4
/1

 

ป4
/2

 

ป4
/3

 

ป4
/4

 

ป4
/5

 

ป4
/1

 

ป4
/1

 

ป4
/2

 

ป4
/1

 

ป4
/2

 

ป4
/3

 

ป4
/1

 

ป4
/2

 

ป4
/3

 

ป4
/4

 

ป4
/5

 

ป4
/6

 

1. จํานวนนับ                                   

2. การบวกและลบ                               

3. เรขาคณิต                               

4. การคูณ                               

5. การหาร                               

6. สถิติและความนาจะเปน                               

7. การวัด                               

8. พ้ืนท่ี                               

9. เงิน                               

10. เศษสวน                               

11. เวลา                               

12. ทศนิยม                               

13. การบวก ลบ คูณ หาร ระคน                               

รวมจํานวนครัง้ที่ใชตัวชี้วัด                               
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ตัวอยาง      หนวยการเรียนรูที่ 6 

หนวยการเรียนรูเรื่อง : สถิติและความนาจําเปน 
รหัสวิชา  ค14101  รายวิชา คณิตศาสตร            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2554    เวลา 16 ช่ัวโมง    คะแนน 10 คะแนน 
ผูสอน……………………………...………. 

มาตรฐานการเรียนรู 
ค 5.1  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
ตัวชี้วัด 
ค 5.1 ป.4/1 รวบรวมและจําแนกขอมูล 
ค 5.1 ป.4/2 อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง และตาราง 
ค 5.1 ป.4/3 เขียนแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแทง 
ค 6.1  มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ตัวชี้วัด   
 ค 6.1 ป.4/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.4/4 ใชภาษาและสญัลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
   และการนําเสนอไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 ค 6.1 ป.4/6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
สาระสาํคญั 
 ชีวิตประจําวันของผูเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับการใชภาษาและสัญลกัษณทางคณิตศาสตรเพ่ือ
นําไปใชในการสื่อความหมาย นําเสนอ รวมถึงมีขอมูลที่เกีย่วของในชีวิตประจําวันที่มีบทบาทกับผูเรียน หาก
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการจัดการขอมูลในรูปแบบของสารสนเทศในรูปแบบตางๆ เชน แผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทง และตาราง จะทําใหเกิดประโยชนกับผูเรียนไดเปนอยางดี 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

- แผนภูมิรูปภาพ 
- แผนภูมิแทง 
- ตาราง 
ทักษะ/กระบวนการ 
- การรวบรวมและการจําแนกขอมูล 
- การอานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ , แผนภูมแิทง , ตาราง 
- การใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร 
- การใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรปุผล 
คุณลักษณะ 
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
- มุงมั่นในการทาํงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ช่ือผลงาน  “แผนภูมิคนพอเพียง” 

ลักษณะของงาน 
 ใหนักเรียนศึกษาสถานการณที่กําหนดแลวเลือกขอมูลจากสถานการณน้ัน อาจเปนขอมูลทั้งหมดหรือ
เปนขอมูลเพียงบางสวนมานําเสนอดวยแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงใหสวยงาม นาสนใจแสดงถึงความคิด
สรางสรรคของนักเรียน พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใชขอมูล 

สถานการณ 
 นารี  ปรีดา  เมตตา และนิภา ไดรับเงินรายวันจากคุณแมดังน้ี นารี ไดรับวันละ 10 บาท  ปรีดาไดรับ 
วันละ 20 บาท  เมตตาไดรับวันละ 15 บาท และนิภาไดรับวันละ 4 บาท  ทุกคนเปนเด็กดีใชเงินอยาง
ประหยัดเก็บออกไวทุกวัน  โดยแตละคนเก็บรวบรวมเปนรายวัน สรุปไดดังตาราง 
           วัน 
ช่ือ 

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร รวม 

นารี 5 4 5 3 2 19 
ปรีดา 6 4 5 6 4 25 
เมตตา 7 3 3 6 5 24 
นิภา 4 3 2 2 3 14 
เกณฑการประเมิน 
แนวทางการใหคะแนน ช้ินงาน “แผนภูมคินพอเพียง”    คะแนนเต็ม 30 คะแนน  (10 คะแนน) 
รายการประเมิน ด ี(3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) น้ําหนัก 

1.องคประกอบ 
  ของแผนภูมิ 

มีองคประกอบสําคัญ
ครบถวน ไดแก ชื่อแผนภูมิ 
มาตราสวน ชื่อแกนนอก ชื่อ
แกนต้ัง 

ขาดองคประกอบใด
องคประกอบหนึ่ง 

ขาดองคประกอบมากกวา 1 
รายการ 

2 

2.ขนาดและ 
  ระยะหาง 
  ของแผนภูมิ 

ขนาดของรูปภาพ  
แทงของแผนภูมิและ
ระยะหางของแผนภูมิเทากัน
ท้ังหมด 

ขนาดรูปภาพ แทงของ
แผนภูมิไมเทากัน 1 แหง/
ระยะหางของรูปภาพ แทง
ของแผนภูมิไมเทากัน 1 
แหง 

ขนาดรูปภาพ แทงของ
แผนภูมิไมเทากันมากกวา 1 
แหง/ระยะหางของรูปภาพ 
แทงของแผนภูมิไมเทากัน
มากกวา 1 แหง 

3 

3.การกําหนด 
   มาตรสวน 

การกําหนดมาตราสวนได
เหมาะสมสอดคลองกับขอมูล 

การกําหนดมาตราสวนไม
เหมาะสมสอดคลองกับ
ขอมูล 

ไมมีการกําหนดมาตรสวน 1 

4.ความครบถวน 
ถูกตองของขอมูล 

มีการปฏิบัติครบ 3 รายการ 
1.ขอมูลท่ีเลือกมานําเสนอ มี

จํานวนครบทุกรายการ 
2. แผนภูมิท่ีนําเสนอมีจํานวน

ถูกตองทุกรายการ 
3.มีการใหเหตุผลประกอบ 

มีการปฏิบัติงานขาดรายการ
ใดรายการหนึ่ง 

มีการปฏิบัติงานขาดมากกวา 
1 รายการ 

3 

5.ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค 

ผลงานบงบอกถึงความคิด
ริเริ่มสรางสรรคนาสนใจ เชน 
ภาพมีมิติ มีลวดลาย สีสัน
สวยงาม 

ผลงานบงบอกถึงความคิด
ริเริ่มสรางสรรค เพียง
เล็กนอย เชน มีลวดลาย มี
สีสัน 

ผลงานไมบงบอกถึงความคิด
ริเริ่มสรางสรรค เชน ไมมี
ลวดลาย ไมมีสีสัน 

1 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 ชั่วโมงที่ 1-4 

1. ฝกอานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง และตาราง  ศึกษาแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง 
และตารางจากของจริง เชน ตารางการเดินรถ โดยพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ เชน การใชมาตราสวน ช่ือ
แผนภูมิ ช่ือแกนนอน ช่ือแกนต้ัง 

• ฝกอานแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง และตาราง โดยการใชคําถาม และฝกอานขอมูลเปนราย
กลุม และรายบุคคล 

 การวัดและประเมินผล  ทดสอบการอานแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง ตารางที่กําหนด ตอบ
คําถามจากขอมูล เปรียบเทียบขอมูล สรุปผล และตรวจสอบผลการอาน ซึ่งครูอาจทดสอบการทดไดโดยการใช
คําถาม (สะทอนตัวชี้วัด ค 5.1 ป.4/2 , ค 6.1 ป.4/3 และ ค 6.1 ป.4/4) 

ชั่วโมงที่ 5-8 
2. ผูเรียนรวบรวมและจําแนกขอมูล  ใหนักเรียนไดปฏิบัติตามสถานการณจริงและนําเสนอผลงาน

ที่รวบรวมได โดยฝกปฏิบัติเปนกลุมกอนฝกเปนรายบุคคล เชน ไปสํารวจและจดบันทึก ทําบัญชีรายรับ-
รายจายของตนเองและคนในครอบครัวภายใน 1 สัปดาห  การสํารวจผลไมที่นักเรียนในหองช่ืนชอบ วัดความ
สูง นํ้าหนักของเพ่ือน 4-5 คน เปนตน  แลวสงงานคุณครู 
 การวัดและประเมินผล  ผลงานการรวบรวมขอมูล การจดบันทึกขอมูล   
(สะทอนตัวชี้วัด ค 5.1 ป.4/1 , ค 6.1 ป.4/3 และ ค 6.1 ป.4/4) 

ชั่วโมงที่ 9-14 
3. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแทง 

• อธิบายองคประกอบที่สําคัญของแผนภูมิ เชน การกําหนดมาตราสวน แกนแนวต้ัง แกนแนวนอน 
• ฝกเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง จากสถานการณที่กําหนด เปนรายกลุมและรายบุคคล 
• เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงเปนรายบุคคล โดยการรวบรวมและแสดงขอมูลเก่ียวกับ

คาใชจายของตนเองภายใน  1 สัปดาห 
 การวัดและประเมินผล  ประเมินผลงานการเขียนแผนภูมริูปภาพ แผนภูมิแทง  
(สะทอนตัวชี้วัด ค 5.1 ป.4/3 , ค 6.1 ป.4/3 , ค 6.1 ป.4/4 และ ค 6.1 ป.4/6) 

ชั่วโมงที่ 15-16 
4. “แผนภูมิคนพอเพียง” (ภาระงาน/ช้ินงานประจําหนวยการเรียนรู) 

 
สื่อการเรียนรู 

• แผนภูมิรูปภาพ 
• แผนภูมิแทง 
• ตารางการเดินทางของการรถไฟแหงประเทศไทย 
• ตารางการเดินทางของสายการบินตางๆ 
• ใบงาน/แบบทดสอบ 
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ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
             
             
            
             
      ลงชื่อ       
 
ความเห็นของหัวหนาฝายวิชาการ 
             
             
            
             
      ลงชื่อ       
 
ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 
             
             
            
             
      ลงชื่อ       
 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู/ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
      ลงชื่อ       
 


