
 

 

 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

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

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน 1-2 ปีการศึกษา256๒ จ านวน ๘0 ชั่วโมง/ภาคเรียน หน่วยกิต 1 

ครูผู้สอน นางสาวศิรินภา  ค ำจีนำ 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียน 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เวลา

(ชั่วโมง) 
สาระส าคัญ 

การ
ประเมิน 

น้ าหนัก
คะแนน  

1  

จ ำนวนนับไม่เกิน 
100,000 

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

จ ำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน เป็น
จ ำนวนท่ีไม่เกินหกหลัก สำมำรถเขียน
เป็นตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือ และสำมำรถแสดงใน
รูปกำรบวกค่ำของเลขโดดในหลัก
ต่ำงๆ จ ำนวนสองจ ำนวนอำจมีค่ำ
เท่ำกัน มำกกว่ำกัน หรือน้อยกว่ำกัน
เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น ส่วนกำร
เรียงล ำดับจ ำนวนหลำยๆ จ ำนวน  
ท ำได้โดยกำรเปรียบเทียบจ ำนวนที
ละคู่ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

2 - 3 

กำรนับเพิ่ม กำร
นับลด 

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

จ ำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 
สำมำรถน ำมำนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 
ทีละ 25 ทีละ 50 และจ ำนวนนับไม่
เกินหนึ่งแสน สำมำรถนับลดทีละ 3 
ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 
ได้ ซึ่งเป็นกำรต่อยอดจำกกำรเขียน
และอ่ำนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือแสดงปริมำณของ
ส่ิงของหรือจ ำนวนนับ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

4 - 5 

กำรบวกจ ำนวน
ท่ีมีผลบวกไม่
เกิน 100,000 

ค 1.2  ป.3/1 
ค 6.1  ป.1-
3/1           
        ป.1-3/2,    
         ป.1-
3/4 

3 

กำรบวกจ ำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน มี
วิธีกำรท่ีหลำกหลำย และใช้ทักษะ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำร
หำค ำตอบ และตรวจสอบควำม
สมเหตุสมผลของค ำตอบ 
 
 
 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 



6 

โจทย์ปัญหำกำร
บวกจ ำนวนท่ีมี
ผลบวก 
ไม่เกิน 100,000 

ค 1.2  ป.3/2 
ค 6.1  ป.1-
3/1  
        ป.1-3/2,  
         ป.1-
3/4 3 

กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกของ
จ ำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 
ต้องวิเครำะห์โจทย์ และแสดงวิธีหำ
ค ำตอบรวมท้ังตรวจสอบควำม
สมเหตุสมผลของค ำตอบ ส่วนกำร
สร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวก ต้องเข้ำใจ
เกี่ยวกับส่วนประกอบ 
ของโจทย์ปัญหำ และมีข้อมูล
เพียงพอในกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ 
และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในชีวิต
จริง 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

5 

7  

กำรลบจ ำนวนท่ี
มี 
ตัวตั้งไม่เกิน  
100,000 

ค 1.2  ป.3/1 
ค 6.1  ป.1-
3/1  
        ป.1-3/4,  
         ป.1-
3/5 

3 

กำรลบจ ำนวนนับท่ีมีตัวตั้งไม่เกินหนึ่ง
แสน  
มีวิธีกำรท่ีหลำกหลำยและใช้ทักษะ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรหำ
ค ำตอบ กำรตรวจสอบควำม
สมเหตุสมผลของค ำตอบใช้กำร
พิจำรณำควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนท่ี
เกิดจำกกำรบวก และกำรลบ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

8 

โจทย์ปัญหำกำร
ลบจ ำนวนท่ีมีตัว
ต้ังไม่เกิน  
100,000 

ค 1.2  ป.3/2 
ค 6.1  ป.1-
3/1  
        ป.1-3/4,  
         ป.1-
3/5 

3 

กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรลบจ ำนวนท่ีมี
ตัวตั้งไม่เกินหนึง่แสน ต้องวิเครำะห์
โจทย์ และแสดงวิธีหำค ำตอบรวมท้ัง
ตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของ
ค ำตอบ ส่วนกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ
กำรลบ ต้องเข้ำใจเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของโจทย์ปัญหำ และมี
ข้อมูลเพียงพอในกำรสร้ำงโจทย์
ปัญหำ และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ในชีวิตจริง 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

5 

9 

กำรวิเครำะห์
และ 
กำรน ำเสนอ
ข้อมูล 

ค 5.1    ป.3/1  
           ป.3/2 

ค 6.1  ป.1-
3/2,     
         ป.1-
3/4 

3 

กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ ำวัน สำมำรถน ำข้อมูลมำ
จ ำแนกโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ใน
ลักษณะต่ำงๆ จำกนั้นจึงน ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแผนภูมิรูปภำพหรือ
แผนภูมิแท่ง  
เพื่อควำมสะดวกในกำรอ่ำนข้อมูล 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 
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12 

กำรวัดควำมยำว  
ควำมสูง และ 
ระยะทำง 

ค 2.1  ป.3/1,  
         ป.3/5 
ค 6.1  ป.1-
3/3  
         ป.1-
3/4 

3 

เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร เป็นหน่วย
มำตรฐำนใช้บอกควำมยำว ซึ่งหน่วย
วัดควำมยำวจะมีควำมสัมพันธ์กัน กำร
วัดควำมยำวต้องเลือกเครื่องมือวัด
ควำมยำวและหน่วยวัดควำมยำวให้
เหมำะสมกับส่ิงของท่ีต้องกำรวัด 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

13 

กำรเปรียบเทียบ 
คำดคะเน และ
โจทย์ปัญหำควำม
ยำว ควำมสูง 
และ 
ระยะทำง 

ค 2.1  ป.3/1  
ค 2.2  ป.3/1 
ค 6.1  ป.1-
3/1, 
         ป.1-
3/3  
         ป.1-
3/4 

4 

กำรเปรียบเทียบควำมยำว ควำมสูง 
ระยะทำง และกำรคำดคะเน ต้องมี
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัดควำม
ยำว ส่วนกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัด
ควำมยำว สำมำรถท ำได้หลำยวิธี แต่
ควรเลือกวิธีแก้ปัญหำท่ีดีท่ีสุด 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 

14 - 15 

เวลำ ค 2.1  ป.3/4 
         ป.3/5 
ค 2.2  ป.3/1, 
         ป.3/3 
ค 6.1  ป.1-
3/1,     
        ป.1-3/3     
        ป.1-3/4 

5 

นำฬิกำเป็นเครื่องมือท่ีใช้บอกเวลำ 
กำรเขียนบอกเวลำนิยมใช้จุดค่ัน
ระหว่ำงช่ัวโมงกับนำที โดยอ่ำนหน่วย
เป็นนำฬิกำและนำที ซึ่งหน่วยของ
เวลำจะมีควำมสัมพันธ์กัน กำรบันทึก
กิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ท่ีระบุเวลำจะ
ช่วยให้อ่ำนได้สะดวกและชัดเจนขึ้น 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 

16 - 17 

กำรช่ัง ค 2.1  ป.3/2,  
         ป.3/5 
ค 2.2  ป.3/1 
ค 6.1  ป.1-
3/1  
         ป.1-
3/3  
         ป.1-
3/4 

5 

กรัม กิโลกรัม และขีด เป็นหน่วย
มำตรฐำนท่ีใช้บอกน้ ำหนัก และมี
ควำมสัมพันธ์กัน ส่วนกำรแก้ปัญหำ
เกี่ยวกับน้ ำหนัก สำมำรถท ำได้หลำย
วิธี แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหำท่ีดีท่ีสุด 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 

18 

กำรตวง ค 2.1  ป.3/3 
ค 2.2  ป.3/1 
ค 6.1  ป.1-
3/1, 
        ป.1-3/3    
        ป.1-3/4 

3 

ลิตร มิลลิลิตร เป็นหน่วยมำตรฐำนท่ี
ใช้บอกปริมำตรและควำมจุ และมี
ควำมสัมพันธ์กัน ส่วนกำรแก้ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรตวง สำมำรถท ำได้หลำย
วิธี แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหำท่ีดีท่ีสุด 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

10 
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21- 23 

กำรคูณ ค 1.2  ป.3/1-      
         ป.3/2 
ค 6.1  ป.1-
3/1    
        ป.1-
3/3,    
        ป.1-3/4 

7 

กำรคูณจ ำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์ มีวิธีกำรท่ีหลำกหลำยและใช้
ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ใน
กำรหำค ำตอบ ส่วนกำรแก้โจทย์
ปัญหำกำรคูณจ ำนวนนับไม่เกินหนึ่ง
แสนและศูนย์ ต้องใช้ควำมรู้พื้นฐำน
กำรคูณแลกระบวนกำรแก้ปัญหำ  

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

25 

24 - 26 

กำรหำร ค 1.2  ป.3/1-  
         ป.3/2 
ค 6.1  ป.1-
3/1  
        ป.1-
3/3,  
         ป.1-
3/4 

7 

กำรหำรจ ำนวนนับไม่เกินหนึง่แสน
และศูนย์ มีวิธีกำรท่ีหลำกหลำยและใช้
ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ใน
กำรหำค ำตอบ ส่วนกำรแก้โจทย์
ปัญหำกำรหำรจ ำนวนนับไม่เกินหนึง่
แสนและศูนย์ ต้องใช้ควำมรู้พื้นฐำน
กำรหำรและกระบวนกำรแก้ปัญหำ 
และกำรให้เหตุผลของค ำตอบท่ีได้ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

25 

27 - 28 

เงิน ค 2.1  ป.3/6 
ค 2.2  ป.3/1- 
         ป.3/2 
ค 6.1  ป.1-
3/1, 
        ป.1-3/3    
        ป.1-3/5 

5 

กำรเขียนบอกจ ำนวนเงินนิยมใช้จุดค่ัน
ระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีเป็นบำท และ
จ ำนวนเงินท่ีเป็นสตำงค์ ส่วนกำร
แก้ปัญหำเกี่ยวกับเงิน สำมำรถท ำได้
หลำยวิธี แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหำท่ีดี
ท่ีสุด กำรบันทึกรำยรับ รำยจ่ำย จะ
ช่วยให้อ่ำนได้สะดวก และเป็น
หลักฐำนเพื่อตรวจสอบและประมำณ
กำรใช้เงินได้อย่ำงเหมำะสม 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 
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รูปเรขำคณิต ค 3.1  ป.3/1 
         ป.3/3 
ค 3.2  ป.3/1 
         ป.3/2 
ค 6.1  ป.1-
3/3  
         ป.1-
3/5 

6 

จุดใช้แสดงต ำแหน่ง เส้นตรง ส่วนของ
เส้นตรง มีลักษณะตรง เส้นตรงและรังสี
มีควำมยำวไม่ส้ินสุด รังสีสองเส้นท่ีมีจุด
ปลำยเป็นจุดเดียวกันท ำให้เกิดมุม รูป
เรขำคณิตสองมิติเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ของส่ิงของท่ีมีลักษณะเป็นรูปเรขำคณิต
สำมมิติ กำรเขียนรูปเรขำคณิตสองมิติ
ให้ลำกเส้นไปตำมขอบของส่ิงท่ีน ำมำ
เป็นแบบ และรูปท่ีมีแกนสมมำตรบำง
รูปมีแกนสมมำตรมำกกว่ำหนึ่งแกน 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

25 

 แบบรูปและ
ควำมสัมพันธ์ 

ค 4.1  ป.3/1  
         ป.3/2 6 

แบบรูปของจ ำนวนเป็นชุดของจ ำนวนท่ี
มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงคงท่ี ส่วนแบบรูปของรูปท่ีมี

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

20 



ค 6.1  ป.1-
3/4  
         ป.1-
3/6 

ควำมสัมพันธ์กันตำมรูปร่ำง ขนำดหรือ
สี จะมีควำมสัมพันธ์ของรูปชุดนั้นๆ 
เป็นตัวก ำหนด 

 กำรบวก ลบ คูณ 
หำรระคน 

ค 1.2  ป.3/1- 
         ป.3/2 
ค 6.1  ป.1-
3/1  
        ป.1-
3/2,  
         ป.1-
3/4 

6 

กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนจ ำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ มีวิธีกำรท่ี
หลำกหลำยและใช้ทักษะกระบวนกำร
ทำงคณิตศำสตร์ในกำรหำค ำตอบ ส่วน
กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ 
หำรระคนจ ำนวนนับไม่เกนิหนึ่งแสน
และศูนย์ ต้องใช้ควำมรู้พื้นฐำนกำรบวก 
กำรลบ  
กำรคูณ กำรหำร และกระบวนกำร
แก้ปัญหำ  และกำรให้เหตุผลของ
ค ำตอบท่ีได้ 

แบบฝึกหัด 
รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

25 
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