
 

 

 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

โครงการสอนวิชา......คณิตศาสตร์....... 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 1-2 ปีการศึกษา2562 จ านวน ๘0 ชั่วโมง/ภาคเรียน หน่วยกิต 1 

ครูผู้สอน นางสาวศิรินภา  ค าจีนา 

สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยการ
เรียน 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ 
การ

ประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน  

1 - 2 

จ ำนวนนับท่ี
ไม่เกิน 1,000 

ค 1.1   ป.2/1  
          ป.2/2 
ค 6.1 ป.1-
3/4           
        ป.1-
3/5 

4 

จ ำนวนนับใช้บอกปริมำณของส่ิงต่ำงๆ 
สำมำรถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอำรบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ กำร
เปรียบเทียบจ ำนวนสองจ ำนวน ถ้ำ
จ ำนวนสองจ ำนวนไม่เท่ำกัน แสดงว่ำ
ต้องมีจ ำนวนใดจ ำนวนหนึ่งมีค่ำมำกกว่ำ
หรือน้อยกว่ำอีกจ ำนวนหนึง่ กำร
เรียงล ำดับจ ำนวนหลำยๆ จ ำนวน ท ำได้
โดยกำรเปรียบเทียบจ ำนวนทุกจ ำนวน 
แล้วเรียงล ำดับจำกน้อยไปมำกหรือจำก
มำกไปน้อย กำรนับเพิ่มหรือกำรนับลด 
เป็นกำรน ำจ ำนวนมำบวกหรือลบออก
ด้วยจ ำนวนเท่ำกันจำกจ ำนวนเริ่มต้น 
แล้วบวกหรือลบผลลัพธ์ด้วยจ ำนวนเดิม
ต่อไปตำมล ำดับ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 

3 - 5 

กำรบวก
จ ำนวนท่ีมี
ผลบวกไม่เกิน 
1,000 (1) 

ค 1.2  ป.2/1 
ค 6.1ป.1-3/3,     
        ป.1-
3/5 
 

5 

กำรหำผลบวกของจ ำนวนสองจ ำนวน  
ให้น ำจ ำนวนท่ีอยู่ในหลักเดียวกันมำบวก
กันโดยเริ่มบวกจำกหลักหน่วยหลักสิบ  
หลักร้อย ตำมล ำดับ  ถ้ำผลบวกในหลัก
ใดเป็นจ ำนวนสองหลัก จะท ำกำรทดไป
ยังหลักท่ีอยู่ทำงซ้ำยมือเสมอ กำรบวก
จ ำนวนสองจ ำนวน เมื่อสลับท่ีตัวตั้งและ
ตัวบวก ผลบวกยังคงเท่ำเดิมวิธีกำรบวก
จ ำนวนสำมจ ำนวนใช้วิธีกำรเดียวกันกับ
กำรบวกจ ำนวนสองจ ำนวน โดยอำจจะ
บวกจ ำนวนทีละสองจ ำนวนหรือบวก
จ ำนวนสำมจ ำนวนพร้อมกัน 
 
 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

15 



6 

กำรบวก
จ ำนวนท่ีมี
ผลบวกไม่เกิน 
1,000 (2) 

ค  1 . 2  
ป .2/2
  
ค 6.1 ป.13/1, 
        ป.1-
3/5,       
        ป.1-
3/6 

2 

กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก ต้องท ำควำม
เข้ำใจโจทย์และวิเครำะห์โจทย์ โดยกำร
หำส่ิงท่ีโจทย์ก ำหนดให้และหำส่ิงท่ีโจทย์
ถำม วำงแผนในกำรแก้โจทย์ปัญหำโดย
กำรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แก้
โจทย์ปัญหำ แสดงวิธีท ำ และหำค ำตอบ 
พร้อมท้ังตรวจค ำตอบหรือตรวจควำม
สมเหตุสมผลของค ำตอบ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

7 - 8 

กำรลบ
จ ำนวนท่ีมีตัว
ต้ังไม่เกิน 
1,000 

ค 1.2   ป.2/1, 
        ป.2/2 
ค 6.1 ป.1-
3/1, 
        ป.1-
3/3,  
        ป.1-
3/5,          
        ป.1-
3/6 

6 

กำรลบจ ำนวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน 1,000  
หำผลลบได้โดยเขียนหลักของตัวลบให้
ตรงกับหลักของตัวตั้งแล้วเริ่มลบจำก
หลักหน่วยก่อน ถำ้ตัวตั้งในหลักเดียวกัน
น้อยกว่ำตัวลบ ให้กระจำยหลักทำง
ซ้ำยมือของตัวตั้งมำเพิ่มในหลักนั้น กำร
แก้โจทย์ปัญหำกำรลบ ต้องวิเครำะห์
โจทย์และแสดงวิธีท ำ แล้วตรวจสอบ
ควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ นักเรียน
สำมำรถสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรลบจำก
จ ำนวน ประโยคสัญลักษณ์  หรือ
ข้อควำมท่ีก ำหนดให้ได้ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

15 

9 

แบบรูปและ
ควำมสัมพันธ์ 

ค 4.1  ป.2/1      
         ป.2/2 
ค 6.1 ป.1-
3/3,   
        ป.1-
3/5 
 

2 

จ ำนวน สำมำรถน ำมำเขียนเป็นแบบรูปท่ี
มีควำม สัมพันธ์กันในแบบท่ีเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงทีละเท่ำๆ กันได้ ซึ่งเรียกว่ำ แบบรูป
ของจ ำนวน ในท ำนองเดียวกันรูปต่ำงๆ ก 
สำมำรถน ำมำเขียนเป็นแบบรูปท่ีมีควำม 
สัมพันธ์กันได้  โดยจะมีควำม สัมพันธ์กัน
ในลักษณะรูปร่ำง ขนำดหรือสี 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

10 ทบทวนบทเรียน 
11 สอบกลำงภำคเรียนท่ี 1 / 2561 30 

12 

กำรวัด 
ควำมยำว 

ค 2.1 ป.2/1 
ค 2.2 ป.2/1   
ค 6.1 ป.1-
3/1, 
        ป.1-
3/3,      
        ป.1-
3/5 

2 

เซนติเมตร และเมตร เป็นหน่วยที่ใช้บอก
ควำมยำว  ควำมสูง  และระยะทำง  กำร
วัดระยะทำงระหว่ำงต ำแหน่งสอง
ต ำแหน่ง ท ำได้โดยกำรวัดควำมยำวตำม
เส้นทำงท่ีก ำหนดให้จำกต ำแหน่งหนึ่งไป
ยังอีกต ำแหน่งหนึ่ง  กำรเปรียบเทียบ
ควำมยำว ควำมสูง และระยะทำงใน
หน่วยเดียวกัน ท ำได้โดยน ำควำมยำวที่
วัดได้มำเปรียบเทียบกัน กำรแก้โจทย์
ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว 
 
 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 



13 

กำรช่ัง ค 2.1 ป.2/2 
  
ค 2.2 ป.2/1 
ค 6.1 ป.1-
3/1,   
        ป.1-
3/3,   
        ป.1-
3/5 

2 

กิโลกรัมและขดี เป็นหน่วยมำตรฐำนท่ีใช้
บอกน้ ำหนัก ซึ่งเรำสำมำรถน ำส่ิงของสอง
ส่ิงมำเปรียบเทียบน้ ำหนักได้  ในกำรแก้
โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับกำรช่ัง ต้องท ำควำม
เข้ำใจโจทย์ปัญหำและวิเครำะห์โจทย์  
โดยหำส่ิงท่ีโจทย์ก ำหนดให้และหำส่ิงท่ี
โจทย์ถำม  แล้ววำงแผนในกำรแก้โจทย์
ปัญหำ  เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ 
จำกนั้นแก้โจทย์ปัญหำ แสดงวิธีท ำ และ
หำค ำตอบ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 

14 - 16 

กำรคูณ (1) ค 1.2 ป.2/1  
ค 6.1 ป.1-
3/3,      
        ป.1-
3/5 3 

กำรบวกจ ำนวนท่ีเท่ำกันหลำยๆ จ ำนวน  
สำมำรถเขียนแสดงได้ด้วยกำรคูณ () 
ของจ ำนวนสองจ ำนวนจ ำนวน   กำรหำ
ผลคูณ ให้น ำตัวเลขท่ีอยู่ในหลักหน่วยคูณ
ตัวเลขท่ีอยู่ในหลักหน่วย  ถ้ำผลคูณเกิน
หลักหน่วยให้ทดไว้ในหลักสิบจำกนั้นน ำ
ตัวเลขท่ีอยู่ในหลักหน่วยคูณตัวเลขท่ีอยู่
ในหลักสิบ  ถ้ำผลคูณเกินหลักสิบให้ทด
ไว้ในหลักร้อย 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 

17 - 18 

กำรคูณ (2) ค 1.2 ป.2/2 
ค 6.1 ป.1-
3/1,  
        ป.1-
3/5,    
        ป.1-
3/6 

2 

กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรคูณ ต้องท ำควำม
เข้ำใจโจทย์และวิเครำะห์โจทย์  โดยกำร
หำส่ิงท่ีโจทย์ก ำหนดให้และหำส่ิงท่ีโจทย์
ถำม  แล้ววำงแผนในกำรแก้โจทย์ปัญหำ 
เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์   จำกนั้นแก้
โจทย์ปัญหำ แสดงวิธีท ำ และตรวจ
ค ำตอบหรือตรวจควำมสมเหตุสมผลของ
ค ำตอบ นักเรียนสำมำรถสร้ำงโจทย์
ปัญหำกำรคูณจำกจ ำนวน ประโยค
สัญลักษณ์ หรือข้อควำมท่ีก ำหนดให้ได้ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

19 ทบทวนบทเรียน 
20 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1 / 2561 30 

21 – 22 
 

เวลำ ค 2.1 ป.2/5   
        ป.2/6 
ค 6.1 ป.1-
3/4          
        ป.1-
3/5 

2 

กำรบอกเวลำบนหน้ำปัดนำฬิกำ จะบอก
เป็นนำฬิกำกับนำที  กำรบอกวัน เดือน 
ปี จะดูได้จำกปฏิทิน โดยใน 1 ปี จะมี 12 
เดือน 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 

23 

เงิน (1) ค 2.1 ป.2/4 
ค 6.1 ป.1-
3/4   
        ป.1-
3/5 

1 

เงินเหรียญและธนบัตรมีหลำยชนิด และ
มีค่ำแตกต่ำงกันไปตำมชนิดนั้นๆ กำร
เปรียบเทียบค่ำของเงินเรำต้องทรำบค่ำ
ของเงินแต่ละชนิดก่อน จำกนั้นจึงน ำค่ำ
ของเงินมำเปรียบเทียบกัน 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 15 



24 

เงิน (2) ค 2.2 ป.2/1 
ค 6.1 ป.1-
3/1, 
        ป.1-
3/2,  
        ป.1-
3/3   
        ป.1-
3/5 

2 

กำรบอกจ ำนวนเงิน ให้บอกจ ำนวนเงินท่ี
มีหน่วยเป็นบำทก่อน  และตำมด้วย
จ ำนวนเงินท่ีมีหน่วยเป็น สตำงค์  กำรแก้
โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน ต้องท ำควำม
เข้ำใจโจทย์และวิเครำะห์โจทย์ โดยกำร
หำส่ิงท่ีโจทย์ก ำหนดให้และหำส่ิงท่ีโจทย์
ถำม  จำกนั้นวำงแผนในกำรแก้โจทย์
ปัญหำ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์  
แล้วแก้โจทย์ปัญหำ แสดงวิธีท ำ และหำ
ค ำตอบ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

15 

25 - 26 

กำรหำร (1) ค 1.2 ป.2/1  
ค 6.1 ป.1-
3/3,     
        ป.1-
3/5 

3 

กำรหำรท่ีตัวหำรและผลหำรมีหนึ่งหลัก 
กำรหำผลหำรท ำได้โดยหำจ ำนวนท่ีน ำมำ
คูณกับตัวหำรแล้วเท่ำกับตัวตั้ง  ซึ่งถ้ำเป็น
กำรหำรลงตัวผลหำรจะเป็นจ ำนวนเต ม
หรือมีเศษเป็น 0 แต่ถ้ำเป็นกำรหำรไม่ลง
ตัว  ผลหำรจะเป็นจ ำนวนเต ม และเหลือ
เศษท่ีไม่ใช่ 0 แต่น้อยกว่ำตัวหำร 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

27 - 28 

กำรหำร (2) ค 1.2  ป.2/2 
ค 6.1 ป.1-
3/1,  
        ป.1-
3/5,  
        ป.1-
3/6 

1 

กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรหำร ต้องท ำควำม
เข้ำใจโจทย์และวิเครำะห์โจทย์  โดยกำร
หำส่ิงท่ีโจทย์ก ำหนดให้และหำส่ิงท่ีโจทย์
ถำม วำงแผนในกำรแก้โจทย์ปัญหำ โดย
กำรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แล้วแก้
โจทย์ปัญหำ แสดงวิธีท ำ และตรวจ
ค ำตอบหรือตรวจควำมสมเหตุสมผลของ
ค ำตอบ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

29 ทบทวนบทเรียน 
30 สอบกลำงภำคเรียนท่ี 2 / 2561 30 

31 

กำรตวง ค 2.1 ป.2/3 
ค 2.2 ป.2/1 
ค 6.1 ป.1-
3/1,  
        ป.1-
3/3,  
        ป.1-
3/5 

2 

ลิตรเป็นหน่วยมำตรฐำนท่ีใช้บอกปริมำตร
ของส่ิงของหรือควำมจุของภำชนะ กำร
เปรียบเทียบปริมำตรหรือควำมจุจะต้อง
เปล่ียนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนจึง
จะเปรียบเทียบกันได้ กำรแก้โจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรตวง ต้องท ำควำมเข้ำใจโจทย์
และวิเครำะห์โจทย์ โดยกำรหำส่ิงท่ีโจทย์
ก ำหนดให้และหำส่ิงท่ีโจทย์ถำม วำงแผน
ในกำรแก้โจทย์ปัญหำ โดยกำรเขียนเป็น
ประโยคสัญลักษณ์ แล้วแก้โจทย์ปัญหำ
แสดงวิธีท ำ และหำค ำตอบ 
 
 
 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 



32 

รูปเรขำคณิต ค 3.1  ป.2/1     
         ป.2/2,   
         ป.2/3 
ค 3.2  ป.2/1 
ค 6.1 ป.1-
3/3,  
        ป.1-
3/5,    
        ป.1-
3/6 

2 

รูปเรขำคณิตสองมิติ  เป็นรูปท่ีมีควำม
กว้ำง  ควำมยำว  แต่ไม่มีควำมหนำ  
สำมำรถบอกลักษณะได้โดยพิจำรณำจำก
จ ำนวนด้ำน จ ำนวนมุม และเส้นรอบรูป 
กำรเขียนรูปเรขำคณิตสองมิติ ท ำได้โดย
ลำกเส้นไปตำมขอบส่ิงท่ีน ำมำเป็นแบบ 
รูปเรขำคณิตสำมมิติ  เป็นรูปท่ีมีควำม
กว้ำง ควำมยำว และควำมหนำ (หรือ
ควำมสูง) 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 

33 - 36  

กำรบวก ลบ 
คูณ หำร
ระคน (1) 

ค 1.2 ป.2/1   
ค 6.1 ป.1-
3/3,  
        ป.1-
3/5 

3 

โจทย์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  ต้อง
หำผลลัพธ์ในวงเล บก่อน แล้วน ำผลลัพธ์
ท่ีได้ไปหำผลบวก ผลลบ ผลคูณ หรือ
ผลหำรอีกครั้ง 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 20 

37 - 38 

กำรบวก ลบ 
คูณ หำร
ระคน (2) 

ค 1.2  ป.2/2 
ค 6.1 ป.1-
3/1, 
        ป.1-
3/5 

2 

กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำร
ระคน ต้องท ำควำมเข้ำใจโจทย์และ
วิเครำะห์โจทย์  โดยกำรหำส่ิงท่ีโจทย์
ก ำหนดให้และหำส่ิงท่ีโจทย์ถำม แล้ว
วำงแผนในกำรแก้โจทย์ปัญหำ เขียนเป็น
ประโยคสัญลักษณ์   จำกนั้นแก้โจทย์
ปัญหำ แสดงวิธีท ำ  และตรวจค ำตอบ
หรือตรวจควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

39 ทบทวนบทเรียน 
40 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 2 / 2561 30 

 


