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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
หน้า
๑
๑
๒
๓
๓
๖
๖
๑๙
๓๐
๓๔
๓๕
๓๕
๔๒
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ทำไมต้องเรียนคณิตศำสตร์
เรียนรู้อะไรในคณิตศำสตร์
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์
คุณภำพผู้เรียน
ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต
สำระที่ ๒ กำรวัดและเรขำคณิต
สำระที่ ๓ สถิติและควำมน่ำจะเป็น
สำระที่ ๔ แคลคูลัส
ภำคผนวก
อภิธำนศัพท์
คณะผู้จัดทำ

๑

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ทำไมต้องเรียนคณิตศำสตร์
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คณิตศำสตร์มีบทบำทสำคัญยิ่งต่อควำมสำเร็จในกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจำกคณิตศำสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ
หรือสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คำดกำรณ์ วำงแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหำ ได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม และสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ คณิตศำสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
ในกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และศำสตร์อื่น ๆ อันเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
ชำติ ใ ห้ มี คุ ณ ภำพและพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ทั ด เที ย มกั บ นำนำชำติ กำรศึ ก ษำคณิ ต ศำสตร์
จึงจำเป็นต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม และควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วในยุคโลกำภิวัตน์
ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงกำรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสำคัญ นั่นคือ กำรเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะ
ด้ ำ นกำรคิ ด วิ เ ครำะห์ กำรคิ ด อย่ ำ งมี วิ จ ำรณญำณ กำรแก้ ปั ญ หำ กำรคิ ด สร้ ำ งสรรค์ กำรใช้ เ ทคโนโลยี
กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสภำพแวดล้อม สำมำรถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชำคมโลกได้ ทั้งนี้ กำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ที่
ประสบควำมส ำเร็ จ นั้ น จะต้ อ งเตรี ย มผู้ เ รี ย นให้ มี ค วำมพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ พร้ อ มที่
จะประกอบอำชีพเมื่อจบกำรศึกษำ หรือสำมำรถศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถำนศึกษำควรจัดกำรเรียนรู้
ให้เหมำะสมตำมศักยภำพของผู้เรียน

เรียนรูอ้ ะไรในคณิตศำสตร์

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์จัดเป็น ๔ สำระ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต กำรวัดและเรขำคณิต
สถิติและควำมน่ำจะเป็น แคลคูลัส
 จานวนและพีชคณิต ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง อัตรำส่วน ร้อยละ กำรประมำณค่ำ
กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับ จำนวน กำรใช้จ ำนวนในชีวิตจริง แบบรูป ควำมสั มพันธ์ ฟังก์ชัน เซต ตรรกศำสตร์
นิ พ จน์ เอกนำม พหุ น ำม สมกำร ระบบสมกำร อสมกำร กรำฟ ดอกเบี้ ย และมู ล ค่ ำ ของเงิ น เมทริ ก ซ์
จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม และกำรนำควำมรู้เกี่ยวกับจำนวนและพีชคณิตไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
 การวัดและเรขาคณิต ควำมยำว ระยะทำง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมำตรและควำมจุ เงินและเวลำ
หน่ ว ยวั ด ระบบต่ ำ ง ๆ กำรคำดคะเนเกี่ ย วกั บ กำรวั ด อั ต รำส่ ว นตรี โ กณมิ ติ รู ปเรขำคณิ ตและสมบั ติ ของ
รูปเรขำคณิต กำรนึกภำพ แบบจำลองทำงเรขำคณิต ทฤษฎีบททำงเรขำคณิต กำรแปลงทำงเรขำคณิตในเรื่อง
กำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อน กำรหมุน เรขำคณิตวิเครำะห์ เวกเตอร์ในสำมมิติ และกำรนำควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรวัดและเรขำคณิตไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

๒

 สถิติและความน่าจะเป็น กำรตั้งคำถำมทำงสถิติ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรคำนวณค่ำสถิติ
กำรน ำเสนอและแปลผลส ำหรั บข้อมูล เชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ หลั กกำรนับเบื้องต้น ควำมน่ำจะเป็น
กำรแจกแจงของตัวแปรสุ่ม กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับสถิติและควำมน่ำจะเป็นในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ และ
ช่วยในกำรตัดสินใจ
 แคลคูลัส ลิมิตและควำมต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต และกำรนำควำมรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
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สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มำตรฐำน ค ๑.๑ เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจำนวน ระบบจำนวน กำรดำเนินกำรของจำนวน
ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำร สมบัติของกำรดำเนินกำร และนำไปใช้
มำตรฐำน ค ๑.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป ควำมสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้
มำตรฐำน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมกำร อสมกำร และเมทริกซ์ อธิบำยควำมสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหำที่กำหนดให้
หมายเหตุ: มำตรฐำน ค ๑.๓ สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มำตรฐำน ค ๒.๑ เข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัด และนำไปใช้
มำตรฐำน ค ๒.๒ เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต
และทฤษฎีบททำงเรขำคณิต และนำไปใช้
มำตรฐำน ค ๒.๓ เข้ำใจเรขำคณิตวิเครำะห์ และนำไปใช้
มำตรฐำน ค ๒.๔ เข้ำใจเวกเตอร์ กำรดำเนินกำรของเวกเตอร์ และนำไปใช้
หมายเหตุ: ๑. มำตรฐำน ค ๒.๑ และ ค ๒.๒ สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓
๒. มำตรฐำน ค ๒.๓ และ ค ๒.๔ สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ทีเ่ น้นวิทยำศำสตร์
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มำตรฐำน ค ๓.๑ เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ
มำตรฐำน ค ๓.๒ เข้ำใจหลักกำรนับเบื้องต้น ควำมน่ำจะเป็น และนำไปใช้
หมายเหตุ: ค ๓.๒ สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖

สาระที่ ๔ แคลคูลัส
มำตรฐำน ค ๔.๑ เข้ำใจลิมิตและควำมต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน
และนำไปใช้
หมายเหตุ: มำตรฐำน ค ๔.๑ สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ทีเ่ น้นวิทยำศำสตร์

๓

ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์
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ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์เป็นควำมสำมำรถที่จะนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้
สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง ควำมรู้ และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ทั ก ษะและ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่จำเป็น และต้องกำรพัฒ นำ
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ควำมสำมำรถต่อไปนี้
๑. การแก้ปัญหา เป็นควำมสำมำรถในกำรทำควำมเข้ำใจปัญหำ คิดวิเครำะห์ วำงแผนแก้ปัญหำ
และเลือกใช้วิธีกำรที่เหมำะสม โดยคำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
๒. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นควำมสำมำรถในกำรใช้รูป ภำษำและ
สัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสื่อสำร สื่อควำมหมำย สรุปผล และนำเสนอได้อย่ำงถูกต้อง
ชัดเจน
๓. การเชื่อมโยง เป็นควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์เนื้อหำต่ำง ๆ หรือศำสตร์อื่น ๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง
๔. การให้เหตุผล เป็นควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้ง
เพื่อนำไปสู่กำรสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทำงคณิตศำสตร์รองรับ
๕. การคิดสร้างสรรค์ เป็นควำมสำมำรถในกำรขยำยแนวคิดที่มีอยู่เดิม หรือสร้ำงแนวคิดใหม่
เพื่อปรับปรุง พัฒนำองค์ควำมรู้

คุณภำพผู้เรียน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 อ่ำน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีควำมรู้สึกเชิงจำนวน
มีทักษะกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร และนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
 มีควำมรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับเศษส่วนที่ไม่เกิน ๑ มีทักษะกำรบวก กำรลบ เศษส่วนที่ตัวส่วน
เท่ำกัน และนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
 คำดคะเนและวัดควำมยำว น้ำหนัก ปริมำตร ควำมจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่เหมำะสม
บอกเวลำ บอกจำนวนเงิน และนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
 จ ำแนกและบอกลั ก ษณะของรู ป หลำยเหลี่ ย ม วงกลม วงรี ทรงสี่ เ หลี่ ย มมุ ม ฉำก ทรงกลม
ทรงกระบอกและกรวย เขี ย นรู ป หลำยเหลี่ ย ม วงกลมและวงรี โ ดยใช้ แ บบของรู ป ระบุ รู ป เรขำคณิ ต ที่ มี
แกนสมมำตรและจำนวนแกนสมมำตร และนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
 อ่ำนและเขียนแผนภูมิรูปภำพ ตำรำงทำงเดียว และนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 อ่ำน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง อัตรำส่วน และ
ร้อยละ มีควำมรู้ สึกเชิงจ ำนวน มีทักษะกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร ประมำณผลลั พธ์ และนำไปใช้
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

๔

 อธิบ ำยลั กษณะและสมบั ติของรูปเรขำคณิต หำควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขำคณิต
สร้ำงรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม หำปริมำตรและควำมจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก และนำไปใช้
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
 นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตำรำงสองทำง และ
กรำฟเส้นในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ และตัดสินใจ
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจำนวนจริง ควำมสัมพันธ์ของจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
และอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับคู่อันดับ กรำฟของควำมสัมพันธ์ และฟังก์ชันกำลังสอง
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเหล่ำนี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงเรขำคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad หรื อ โปรแกรมเรขำคณิ ต พลวั ต อื่ น ๆ เพื่ อ สร้ ำ งรู ป เรขำคณิ ต ตลอดจน
นำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิตสองมิติ
และรูปเรขำคณิตสำมมิติ
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมำตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนำน รูปสำมเหลี่ยมที่เท่ำกันทุกประกำร
รูปสำมเหลี่ยมคล้ำย ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ และนำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรแปลงทำงเรขำคณิตและนำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องอัตรำส่วนตรีโกณมิติและนำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่ องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมและนำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงสถิติในกำรนำเสนอข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และแปลควำมหมำยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับแผนภำพจุด แผนภำพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ำกลำงของข้อมูล และแผนภำพกล่อง และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนี้ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นและใช้ในชีวิตจริง

๕

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ เกี่ยวกับเซตและตรรกศำสตร์เบื้องต้น ในกำรสื่ อสำรและสื่ อควำมหมำย
ทำงคณิตศำสตร์
 เข้ำใจและใช้ หลั กกำรนั บเบื้ องต้น กำรเรียงสั บเปลี่ ยน และกำรจัดหมู่ ในกำรแก้ปัญหำ และ
นำควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นไปใช้
 นำควำมรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ รวมทั้งปัญหำ
เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่ำของเงิน
 เข้ำใจและใช้ ควำมรู้ทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล และแปลควำมหมำยข้อมูล
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์)
 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเซต ในกำรสื่อสำรและสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์
 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับตรรกศำสตร์เบื้องต้น ในกำรสื่อสำร สื่อควำมหมำย และอ้ำงเหตุผล
 เข้ำใจและใช้สมบัติของจำนวนจริงและพหุนำม
เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกำริทึม และฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ
 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเรขำคณิตวิเครำะห์
 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์
 เข้ำใจและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อน
 นำควำมรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสำมมิติไปใช้
 เข้ำใจและใช้หลักกำรนับเบื้องต้น กำรเรียงสับเปลี่ยน และกำรจัดหมู่ ในกำรแก้ปัญหำ และ
นำควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นไปใช้
 นำควำมรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้
 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล และแปลควำมหมำยข้อมูล
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
 หำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกตัวแปรสุ่มที่มีกำรแจกแจงเอกรูป กำรแจกแจงทวินำม
และกำรแจกแจงปกติ และนำไปใช้
 นำควำมรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้นไปใช้

๖

ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
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สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน
ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ และนาไปใช้
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑
จานวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐
๑. บอกจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ
- กำรนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐
ตำมจำนวนที่กำหนด อ่ำนและเขียน
- กำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน
ตัวเลขไทยแสดงจำนวน
นับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐
- กำรแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูป
๒. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐
ควำมสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย –
โดยใช้เครื่องหมำย =  > <
ส่วนรวม (part – whole relationship)
๓. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐
- กำรบอกอันดับที่
ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวน
- หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก และ
กำรเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจำย
- กำรเปรียบเทียบจำนวนและกำรใช้
เครื่องหมำย =  > <
- กำรเรียงลำดับจำนวน
การบวก การลบ จานวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐
๔. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์
- ควำมหมำยของกำรบวก ควำมหมำยของกำร
แสดงกำรบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงกำร
ลบ กำรหำผลบวก กำรหำผลลบ และ
ลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐
ควำมสัมพันธ์ของกำรบวกและกำรลบ
๕. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก - กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก โจทย์ปัญหำกำร
และโจทย์ปัญหำกำรลบของจำนวนนับไม่เกิน
ลบ และกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ พร้อมทั้งหำ
๑๐๐ และ ๐
คำตอบ
ป.๒
จานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
๑. บอกจำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ
- กำรนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ
ตำมจำนวนที่กำหนด อ่ำนและเขียนตัวเลข
๑๐๐
ฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดง
- กำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก
จำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน
- จำนวนคู่ จำนวนคี่
๒. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ - หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก และกำร
โดยใช้เครื่องหมำย =  > <
เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจำย
๓. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ - กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวนจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

๗

ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๓
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๔. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์
แสดงกำรบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง
กำรลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
๕. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์
แสดงกำรคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่
เกิน ๒ หลัก
๖. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์
แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก ตัวหำร ๑
หลัก โดยที่ผลหำรมี ๑ หลักทั้งหำรลงตัวและ
หำรไม่ลงตัว
๗. หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของ
จำนวนนับ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
๘. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒
ขั้นตอน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนนับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐
- กำรบวกและกำรลบ
- ควำมหมำยของกำรคูณ ควำมหมำยของกำร
หำร กำรหำผลคูณ กำรหำผลหำรและเศษ
และควำมสัมพันธ์ของกำรคูณและกำรหำร
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ
พร้อมทั้งหำคำตอบ

จานวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๑. อ่ำนและเขียน ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย - กำรอ่ำน กำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลข
และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน
ไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
- หลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละหลัก และกำร
๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน
เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจำย
๑๐๐,๐๐๐ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
- กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
เศษส่วน
๓. บอก อ่ำนและเขียนเศษส่วนแสดงปริมำณ
- เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่ำ หรือเท่ำกับตัวส่วน
สิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมเศษส่วน
- กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน
ที่กำหนด
๔. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ำกัน
โดยที่ตัวเศษน้อยกว่ำ หรือเท่ำกับตัวส่วน
การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๕. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ - กำรบวกและกำรลบ
แสดงกำรบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง
- กำรคูณ กำรหำรยำวและกำรหำรสั้น
กำรลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
และ ๐
- กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ
๖. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์
พร้อมทั้งหำคำตอบ
แสดงกำรคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวน

๘

ตัวชี้วัด
ไม่เกิน ๔ หลักและจำนวน ๒ หลักกับจำนวน
๒ หลัก
๗. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์
แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหำร ๑
หลัก
๘. หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน ของ
จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๙. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒
ขั้นตอน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐
๑๐. หำผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกันและ
ผลบวกไม่เกิน ๑ และหำผลลบของเศษส่วน
ที่มีตัวส่วนเท่ำกัน
๑๑. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ำกันและผลบวกไม่เกิน
๑ และโจทย์ปัญหำกำรลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ำกัน

ป.๔

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

การบวก การลบเศษส่วน
- กำรบวกและกำรลบเศษส่วน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์ปัญหำ
กำรลบเศษส่วน
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ชั้น

๑. อ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มำกกว่ำ
๑๐๐,๐๐๐
๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่
มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

๓. บอก อ่ำนและเขียนเศษส่วน จำนวนคละ
แสดงปริมำณสิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ
ตำมเศษส่วนจำนวนคละที่กำหนด
๔. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวน
คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัว
หนึ่ง

จานวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
- กำรอ่ำน กำรเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลข
ไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน
- หลัก ค่ำประจำหลักและค่ำของเลขโดด
ในแต่ละหลัก และกำรเขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจำย
- กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
- ค่ำประมำณของจำนวนนับและกำรใช้
เครื่องหมำย 
เศษส่วน
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน
- จำนวนคละ
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจำนวนคละและเศษเกิน
- เศษส่วนที่เท่ำกัน เศษส่วนอย่ำงต่ำ และ
เศษส่วนที่เท่ำกับจำนวนนับ
- กำรเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวน
คละ

๙

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ทศนิยม
๕. อ่ำนและเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งแสดง - กำรอ่ำนและกำรเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓
ปริมำณของสิ่งต่ำง ๆ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ
ตำแหน่ง ตำมปริมำณที่กำหนด
ตำมทศนิยมที่กำหนด
- หลัก ค่ำประจำหลัก ค่ำของเลขโดดในแต่ละ
๖. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน
หลักของทศนิยม และกำรเขียนตัวเลขแสดง
๓ ตำแหน่งจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ทศนิยมในรูปกระจำย
- ทศนิยมที่เท่ำกัน
- กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม
การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนนับ
ที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
๗. ประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ กำรคูณ - กำรประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ
กำรหำรจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำง
กำรคูณ
สมเหตุสมผล
กำรหำร
๘. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ - กำรบวกและกำรลบ
แสดงกำรบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดง
- กำรคูณและกำรหำร
กำรลบของจำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ - กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
และ ๐
- กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำ
๙. หำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์
พร้อมทั้งหำคำตอบ
แสดงกำรคูณของจำนวนหลำยหลัก ๒ จำนวน
ที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยค
สัญลักษณ์แสดงกำรหำรที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก
ตัวหำรไม่เกิน ๒ หลัก
๑๐. หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของจำนวนนับ และ ๐
๑๑. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ ๒
ขั้นตอน ของจำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐
๑๒. สร้ำงโจทย์ปัญหำ ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับ
และ ๐ พร้อมทั้งหำคำตอบ
การบวก การลบเศษส่วน
๑๓. หำผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ - กำรบวก กำรลบเศษส่วนและจำนวนคละ
ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวกและโจทย์ปัญหำ
๑๔. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก
กำรลบเศษส่วนและจำนวนคละ
และโจทย์ปัญหำกำรลบเศษส่วนและจำนวน
คละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัว
หนึ่ง
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ชั้น

๑๐

ชั้น

ตัวชี้วัด
๑๕. หำผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน ๓
ตำแหน่ง
๑๖. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก
กำรลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน ๓
ตำแหน่ง

ป.๕

ทศนิยม
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วนและทศนิยม
- ค่ำประมำณของทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
ที่เป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง
และ ๒ ตำแหน่ง กำรใช้เครื่องหมำย 
จานวนนับและ ๐ การบวก การลบ การคูณ
และการหาร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำโดยใช้บัญญัติไตรยำงศ์

อย
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๑. เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ
ของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูป
ทศนิยม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การบวก การลบทศนิยม
- กำรบวก กำรลบทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ ทศนิยม
ไม่เกิน ๒ ขั้นตอน

๒. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำโดยใช้
บัญญัติไตรยำงศ์

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วน
๓. หำผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ - กำรเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ
๔. หำผลคูณ ผลหำรของเศษส่วนและจำนวน
- กำรบวก กำรลบของเศษส่วนและจำนวน
คละ
คละ
๕. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก - กำรคูณ กำรหำรของเศษส่วนและจำนวน
กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน ๒ ขั้นตอน
คละ
- กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วนและ
จำนวนคละ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเศษส่วนและจำนวนคละ
๖.
๗.
๘.

๙.

การคูณ การหารทศนิยม
หำผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยม
- กำรประมำณผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ กำร
ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
คูณ กำรหำรทศนิยม
หำผลหำรที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับ หรือทศนิยม - กำรคูณทศนิยม
ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหำรเป็นจำนวนนับ - กำรหำรทศนิยม
ผลหำรเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก
กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม ๒ ขั้นตอน
ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำร้อยละไม่เกิน - กำรอ่ำนและกำรเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์
๒ ขั้นตอน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำร้อยละ

๑๑

ม.๑

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

เศษส่วน
๑. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวน - กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและ
คละ จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
จำนวนคละโดยใช้ควำมรู้เรื่อง ค.ร.น.
อัตราส่วน
๒. เขียนอัตรำส่วนแสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณ - อัตรำส่วน อัตรำส่วนที่เท่ำกัน และมำตรำ
๒ ปริมำณ จำกข้อควำม หรือสถำนกำรณ์
ส่วน
โดยที่ปริมำณแต่ละปริมำณเป็นจำนวนนับ
๓. หำอัตรำส่วนที่เท่ำกับอัตรำส่วนที่กำหนดให้
จานวนนับ และ ๐
๔. หำ ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพำะ ตัวประกอบ
๕. หำ ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน
เฉพำะ และกำรแยกตัวประกอบ
๖. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำโดยใช้
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ควำมรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
๗. หำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
- กำรบวก กำรลบเศษส่วนและจำนวนคละ
ของเศษส่วนและจำนวนคละ
โดยใช้ควำมรู้เรื่อง ค.ร.น.
๘. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเศษส่วน - กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วนและ
และ จำนวนคละ ๒ - ๓ ขั้นตอน
จำนวนคละ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเศษส่วนและจำนวนคละ
ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร
๙. หำผลหำรของทศนิยมที่ตัวหำรและผลหำร
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศษส่วนและทศนิยม
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
- กำรหำรทศนิยม
๑๐. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก - กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับทศนิยม
กำรลบ กำรคูณ กำรหำรทศนิยม ๓ ขั้นตอน
(รวมกำรแลกเงินต่ำงประเทศ)
อัตราส่วนและร้อยละ
๑๑. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำอัตรำส่วน - กำรแก้โจทย์ปัญหำอัตรำส่วนและมำตรำส่วน
๑๒. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำร้อยละ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำร้อยละ
๒ - ๓ ขั้นตอน
จานวนตรรกยะ
๑. เข้ำใจจำนวนตรรกยะและควำมสัมพันธ์ของ - จำนวนเต็ม
จำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวน
- สมบัติของจำนวนเต็ม
ตรรกยะในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
- ทศนิยมและเศษส่วน
ปัญหำในชีวิตจริง
- จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรก
๒. เข้ำใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้
ยะ
กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในกำรแก้ปัญหำ
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง
บวก
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ชั้น
ป.๖

๑๒
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ม.๒

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม จำนวน
ตรรกยะ และเลขยกกำลังไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำ
อัตราส่วน
๓. เข้ำใจและประยุกต์ใช้อัตรำส่วน สัดส่วน และ - อัตรำส่วนของจำนวนหลำย ๆ จำนวน
ร้อยละ ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
- สัดส่วน
ปัญหำในชีวิตจริง
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วน
และร้อยละไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
จานวนตรรกยะ
๑. เข้ำใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้ - เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
กำลังเป็นจำนวนเต็มในกำรแก้ปัญหำ
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง

ม.๔
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์

ม.๕
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์

ม.๖
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์

๒. เข้ำใจจำนวนจริงและควำมสัมพันธ์ของ
จำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงใน
กำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิต
จริง
๑. เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศำสตร์เบื้องต้น ในกำรสื่อสำรและสื่อ
ควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์

๑. เข้ำใจควำมหมำยและใช้สมบัติเกี่ยวกับกำร
บวก กำรคูณ กำรเท่ำกัน และกำรไม่เท่ำกัน
ของจำนวนจริงในรูปกรณฑ์และจำนวนจริง
ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวน
ตรรกยะ
-

จานวนจริง
- จำนวนอตรรกยะ
- จำนวนจริง
- รำกที่สองและรำกที่สำมของจำนวนตรรกยะ
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้
เซต
- ควำมรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐำน
เกี่ยวกับเซต
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์
ของเซต
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
- ประพจน์และตัวเชื่อม
(นิเสธ และ หรือ ถ้ำ...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ)
เลขยกกาลัง
- รำกที่ n ของจำนวนจริง เมื่อ n เป็นจำนวน
นับที่มำกกว่ำ ๑
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวน
ตรรกยะ
-

๑๓

ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.๔
เน้นวิทยาศาสตร์ ๑. เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเซต ในกำรสื่อสำร
และสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์
๒. เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับตรรกศำสตร์
เบื้องต้นในกำรสื่อสำร สื่อควำมหมำย และ
อ้ำงเหตุผล

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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เซต
- ควำมรูเ้ บื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐำน
เกี่ยวกับเซต
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์
ของเซต
ตรรกศาสตร์
- ประพจน์และตัวเชื่อม
- ประโยคที่มีตัวบ่งปริมำณตัวเดียว
- กำรอ้ำงเหตุผล
จานวนจริงและพหุนาม
๓. เข้ำใจจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริง - จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง
ในกำรแก้ปัญหำ
- ค่ำสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและสมบัติ
ของค่ำสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
- จำนวนจริงในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริง
ในรูปเลขยกกำลัง
ม.๕
จานวนเชิงซ้อน
เน้นวิทยาศาสตร์ ๑. เข้ำใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวน - จำนวนเชิงซ้อน และสมบัติของจำนวน
เชิงซ้อน
เชิงซ้อนในกำรแก้ปัญหำ
๒. หำรำกที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็น - จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
- รำกที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็น
จำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑
จำนวนนับที่มำกกว่ำ ๑
ม.๖
เน้นวิทยาศาสตร์

๑๔
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สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑
แบบรูป
๑. ระบุจำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจำนวนที่ - แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐ และ
๑ และทีละ ๑๐
ระบุรูปที่หำยไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขำคณิต - แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขำคณิตและรูป
และรูปอื่น ๆ ที่สมำชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี ๒
อื่น ๆ
รูป
ป.๒
แบบรูป
- แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ
๒ ทีละ ๕ และทีละ ๑๐๐
- แบบรูปซ้ำ
ป.๓
แบบรูป
๑. ระบุจำนวนที่หำยไปในแบบรูปของจำนวนที่ - แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ำ ๆ กัน
เท่ำ ๆ กัน
ป.๔
แบบรูป
- แบบรูปของจำนวนที่เกิดจำกกำรคูณ
กำรหำร ด้วยจำนวนเดียวกัน
ป.๕
ป.๖
แบบรูป
๑. แสดงวิธีคิดและหำคำตอบของปัญหำเกี่ยวกับ - กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป
แบบรูป
ม.๑
ม.๒
พหุนาม
๑. เข้ำใจหลักกำรกำรดำเนินกำรของพหุนำม
- พหุนำม
และใช้พหุนำมในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ - กำรบวก กำรลบ และกำรคูณของพหุนำม
- กำรหำรพหุนำมด้วยเอกนำมที่มีผลหำรเป็น
พหุนำม
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
๒. เข้ำใจและใช้กำรแยกตัวประกอบของพหุนำม - กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสอง
ดีกรีสองในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
โดยใช้
o สมบัติกำรแจกแจง
o กำลังสองสมบูรณ์
o ผลต่ำงของกำลังสอง

๑๕

ชั้น
ม.๓

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
๑. เข้ำใจและใช้กำรแยกตัวประกอบของพหุนำม - กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสูงกว่ำ
ที่มีดีกรีสูงกว่ำสองในกำรแก้ปัญหำ
สอง
คณิตศำสตร์
๒. เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันกาลังสอง
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
- กรำฟของฟังก์ชันกำลังสอง
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ
-
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ม.๔
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
ไม่เน้น
๑. ใช้ฟังก์ชันและกรำฟของฟังก์ชันอธิบำย
สถำนกำรณ์ที่กำหนด
วิทยาศาสตร์

ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันและกรำฟของฟังก์ชัน
(ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชัน
ขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล)
ลาดับและอนุกรม
๒. เข้ำใจและนำควำมรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรม - ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขำคณิต
ไปใช้
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขำคณิต

ม.๖
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๔
เน้นวิทยาศาสตร์ ๑. ใช้ฟังก์ชันและกรำฟของฟังก์ชันอธิบำย
สถำนกำรณ์ที่กำหนด
๒. หำผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำร
หำรฟังก์ชัน หำฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชัน
ผกผัน
๓. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในกำรแก้ปัญหำ
๔. เข้ำใจลักษณะกรำฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอกำริทึมและนำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำ

ม.๕
เน้นวิทยาศาสตร์ ๑. เข้ำใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกรำฟ
ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำ

-

ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันและกรำฟ
- กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันประกอบ
- ฟังก์ชันผกผัน

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
- ฟังก์ชันลอกำริทึม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน

๑๖

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ลาดับและอนุกรม
- ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์
- ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขำคณิต
- ลิมิตของลำดับอนันต์
- อนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขำคณิต
- ผลบวกอนุกรมอนันต์
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำมูลค่ำของเงินและค่ำรำยงวด

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.๖
เน้นวิทยาศาสตร์ ๑. ระบุได้ว่ำลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้ำ
หรือลู่ออก
๒. หำผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขำคณิต
๓. หำผลบวกอนุกรมอนันต์
๔. เข้ำใจและนำควำมรู้เกี่ยวกับลำดับและ
อนุกรมไปใช้

๑๗

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่กาหนดให้
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๑
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
๑. เข้ำใจและใช้สมบัติของกำรเท่ำกันและสมบัติ - สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของจำนวน เพื่อวิเครำะห์และแก้ปัญหำโดย - กำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ใช้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้สมกำรเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
๒. เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับกรำฟในกำร
- กรำฟของควำมสัมพันธ์เชิงเส้น
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง - สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
๓. เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์เชิง - กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นสองตัว
เส้น ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำ
แปรและกรำฟของควำมสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้
ในชีวิตจริง
ในชีวิตจริง
ม.๒
ม.๓
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
๑. เข้ำใจและใช้สมบัติของกำรไม่เท่ำกันเพื่อ
- อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
วิเครำะห์และแก้ปัญหำโดยใช้อสมกำรเชิง
- กำรแก้อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เส้นตัวแปรเดียว
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้อสมกำรเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
๒. ประยุกต์ใช้สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว
- สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
- กำรแก้สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้สมกำรกำลัง
สองตัวแปรเดียวไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ระบบสมการ
๓. ประยุกต์ใช้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร - ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
- กำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้ระบบสมกำร
เชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ม.๔
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
ไม่เน้น
๑. เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและ
- ดอกเบี้ย
วิทยาศาสตร์
มูลค่ำของเงินในกำรแก้ปัญหำ
- มูลค่ำของเงิน
- ค่ำรำยงวด

๑๘

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จานวนจริงและพหุนาม
- ตัวประกอบของพหุนำม
- สมกำรและอสมกำรพหุนำม
- สมกำรและอสมกำรเศษส่วนของพหุนำม
- สมกำรและอสมกำรค่ำสัมบูรณ์ของพหุนำม

อย
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์

ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.๖
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๔
เน้นวิทยาศาสตร์ ๑. แก้สมกำรและอสมกำรพหุนำมตัวแปรเดียว
ดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
๒. แก้สมกำรและอสมกำรเศษส่วนของพหุนำม
ตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
๓. แก้สมกำรและอสมกำรค่ำสัมบูรณ์ของพหุ
นำมตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำ
๔. แก้สมกำรเอกซ์โพเนนเชียลและสมกำร
ลอกำริทึมและนำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ม.๕
เน้นวิทยาศาสตร์ ๑. แก้สมกำรตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำ
๒. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในกำร
แก้ปัญหำ
๓.

๔.
๕.
๖.

ม.๖
เน้นวิทยาศาสตร์

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
- สมกำรเอกซ์โพเนนเชียลและสมกำร
ลอกำริทึม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- เอกลักษณ์และสมกำรตรีโกณมิติ
- กฎของโคไซน์และกฎของไซน์

เมทริกซ์
เข้ำใจควำมหมำย หำผลลัพธ์ของกำรบวกเมท - เมทริกซ์ และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน
ริกซ์ กำรคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง กำรคูณ - กำรบวกเมทริกซ์ กำรคูณเมทริกซ์กับจำนวน
ระหว่ำงเมทริกซ์ และหำเมทริกซ์สลับเปลี่ยน
จริง กำรคูณระหว่ำงเมทริกซ์
หำดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n X n เมื่อ n - ดีเทอร์มิแนนต์
เป็นจำนวนนับที่ไม่เกิน สำม
- เมทริกซ์ผกผัน
หำเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ ๒ X ๒
- กำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์
แก้ระบบสมกำรเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผัน
และกำรดำเนินกำรตำมแถว
แก้สมกำรพหุนำมตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ จานวนเชิงซ้อน
ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และนำไปใช้ - สมกำรพหุนำมตัวแปรเดียว
ในกำรแก้ปัญหำ
-

-

๑๙
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สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนาไปใช้
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑
ความยาว
๑. วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเซนติเมตร เป็น - กำรวัดควำมยำวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
เมตร
มำตรฐำน
- กำรวัดควำมยำวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร
- กำรเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเซนติเมตร เป็น
เมตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบเกี่ยวกับ
ควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร
น้าหนัก
๒. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด - กำรวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มำตรฐำน
- กำรวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
- กำรเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
- กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบเกี่ยวกับ
น้ำหนัก ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
ป.๒
เวลา
๑. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ - กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที (ช่วง ๕ นำที)
ที่มีหน่วยเดี่ยวและเป็นหน่วยเดียวกัน
- กำรบอกระยะเวลำเป็นชั่วโมง เป็นนำที
- กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเป็นชั่วโมง เป็นนำที
- กำรอ่ำนปฏิทิน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ
ความยาว
๒. วัดและเปรียบเทียบควำมยำวเป็นเมตรและ
- กำรวัดควำมยำวเป็นเมตรและเซนติเมตร
เซนติเมตร
- กำรคำดคะเนควำมยำวเป็นเมตร
๓. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำร - กำรเปรียบเทียบควำมยำวโดยใช้ควำมสัมพันธ์
ลบเกี่ยวกับควำมยำวที่มีหน่วยเป็นเมตรและ
ระหว่ำงเมตรกับเซนติเมตร
เซนติเมตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวที่มีหน่วย
เป็นเมตรและเซนติเมตร
น้าหนัก
๔. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม - กำรวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและ
กิโลกรัมและขีด
ขีด
๕. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำกำรบวก กำร - กำรคำดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
ลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ
- กำรเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ควำมสัมพันธ์
กรัม กิโลกรัมและขีด
ระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็น
กิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด

๒๐

ชั้น

ตัวชี้วัด

๖.

ป.๓
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๑.

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ปริมาตรและความจุ
วัดและเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร - กำรวัดปริมำตรและควำมจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมำตรฐำน
- กำรวัดปริมำตรและควำมจุเป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง ลิตร
- กำรเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุเป็นช้อนชำ
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุ
ที่มีหน่วยเป็นช้อนชำ ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร
เงิน
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน - กำรบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงิน
แบบใช้จุด
- กำรเปรียบเทียบจำนวนเงินและกำรแลกเงิน
- กำรอ่ำนและเขียนบันทึกรำยรับรำยจ่ำย
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเงิน
เวลา
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ - กำรบอกเวลำเป็นนำฬิกำและนำที
และระยะเวลำ
- กำรเขียนบอกเวลำโดยใช้มหัพภำค (.)
หรือทวิภำค (:) และกำรอ่ำน
- กำรบอกระยะเวลำเป็นชั่วโมงและนำที
- กำรเปรียบเทียบระยะเวลำโดยใช้ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงชั่วโมงกับนำที
- กำรอ่ำนและกำรเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลำ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำและระยะเวลำ
ความยาว
เลือกใช้เครื่องวัดควำมยำวที่เหมำะสม วัดและ - กำรวัดควำมยำวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร
บอก ควำมยำวของสิ่งต่ำง ๆ เป็นเซนติเมตรและ
เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร
- กำรเลือกเครื่องวัดควำมยำวที่เหมำะสม
คำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร - กำรคำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและเป็น
เปรียบเทียบควำมยำวระหว่ำงเซนติเมตรกับ
เซนติเมตร
มิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับ
- กำรเปรียบเทียบควำมยำวโดยใช้ควำมสัมพันธ์
เมตร จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ระหว่ำงหน่วยควำมยำว
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำว
ควำมยำว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและ
เมตร

๒.

๓.

๔.
๕.
๖.

๒๑

ป.๔

ป.๕

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

น้าหนัก
๗. เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมำะสม วัดและบอกน้ำหนัก - กำรเลือกเครื่องชั่งที่เหมำะสม
เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม
- กำรคำดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด
๘. คำดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด
- กำรเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ควำมสัมพันธ์
๙. เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม
ระหว่ำงกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม
เมตริกตันกับกิโลกรัม จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ำหนัก
๑๐. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
น้ำหนัก ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตัน
กับกิโลกรัม
ปริมาตรและความจุ
๑๑. เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมำะสม วัดและ
- กำรวัดปริมำตรและควำมจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร
เปรียบเทียบปริมำตร ควำมจุเป็นลิตรและ
- กำรเลือกเครื่องตวงที่เหมำะสม
มิลลิลิตร
- กำรคำดคะเนปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร
๑๒. คำดคะเนปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร
- กำรเปรียบเทียบปริมำตรและควำมจุโดยใช้
๑๓. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนชำ
ปริมำตรและควำมจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและ
ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร
มิลลิลิตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุที่มี
หน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร
เวลา
๑. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ - กำรบอกระยะเวลำเป็นวินำที นำที ชั่วโมง
วัน สัปดำห์ เดือน ปี
- กำรเปรียบเทียบระยะเวลำโดยใช้ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยเวลำ
- กำรอ่ำนตำรำงเวลำ
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ
การวัดและสร้างมุม
๒. วัดและสร้ำงมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์
- กำรวัดขนำดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
- กำรสร้ำงมุมเมื่อกำหนดขนำดของมุม
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
๓. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
- ควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุม
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ฉำก
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ความยาว
๑. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำม - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยควำมยำว
ยำวที่มีกำรเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ควำมรู้เรื่องทศนิยม
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ชั้น

๒๒

ชั้น

ตัวชี้วัด

๒. แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
น้ำหนักที่มีกำรเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม

๔.

ป.๖

ปริมาตรและความจุ
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
- ปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและควำมจุ
ปริมำตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและควำมจุของ
ของภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ภำชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง มิลลิลิตร ลิตร
ลูกบำศก์เซนติเมตร และลูกบำศก์เมตร
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำกและควำมจุของภำชนะ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
รูปเรขาคณิตสองมิติ
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
- ควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
ควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน
และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้ำนขนำน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้ำน
ขนำนและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ปริมาตรและความจุ
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
- ปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วย
ปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วย
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรของรูป
เรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉำก
รูปเรขาคณิตสองมิติ
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
- ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยม
ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยม - มุมภำยในของรูปหลำยเหลี่ยม
แสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
- ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยม
ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยม
- ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวรอบรูป
และพื้นที่ของวงกลม
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๓.

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับควำมยำวโดยใช้
ควำมรู้ เรื่องกำรเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม
น้าหนัก
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยน้ำหนัก กิโลกรัมกับ
กรัม โดยใช้ควำมรู้เรื่องทศนิยม
- กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยใช้
ควำมรู้เรื่องกำรเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม

๑.

๒.
๓.

๒๓

ชั้น
ม.๑
ม.๒

ตัวชี้วัด
๑. ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง

พื้นที่ผิว
- กำรหำพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ

ปริมาตร
๒. ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องปริมำตรของปริซึมและ - กำรหำปริมำตรของปริซึมและทรงกระบอก
ทรงกระบอกในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ - กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับปริมำตรของปริซึมและ
ปัญหำในชีวิตจริง
ทรงกระบอกไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
พื้นที่ผิว
๑. ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด
- กำรหำพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม
กรวย และทรงกลมในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ - กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย
และปัญหำในชีวิตจริง
และทรงกลมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
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ม.๓

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

ปริมาตร
๒. ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องปริมำตรของพีระมิด
- กำรหำปริมำตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม
กรวย และทรงกลมในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ - กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับปริมำตรของพีระมิด
และปัญหำในชีวิตจริง
กรวย และทรงกลมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ม.๔
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๖
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๔
เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๖
เน้น
วิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๔
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สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑
รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
๑. จำแนกรูปสำมเหลีย่ ม รูปสีเ่ หลีย่ ม วงกลม วงรี
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม ทรงกระบอก และ
ทรงกระบอก กรวย
กรวย
- ลักษณะของรูปสำมเหลี่ยม รูปสีเ่ หลี่ยม วงกลม และ
วงรี
ป.๒
รูปเรขาคณิตสองมิติ
๑. จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยมและ - ลักษณะของรูปหลำยเหลี่ยม วงกลม และวงรี
วงกลม
และกำรเขียนรูปเรขำคณิตสองมิติโดยใช้แบบของ
รูป
ป.๓
รูปเรขาคณิตสองมิติ
๑. ระบุรูปเรขำคณิตสองมิติที่มีแกนสมมำตรและ
- รูปที่มีแกนสมมำตร
จำนวนแกนสมมำตร
ป.๔
รูปเรขาคณิต
๑. จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบ
- ระนำบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและ
ของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม
สัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง
- มุม
o ส่วนประกอบของมุม
o กำรเรียกชื่อมุม
o สัญลักษณ์แสดงมุม
o ชนิดของมุม
๒. สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกเมื่อกำหนดควำมยำวของ - ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
- กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ด้ำน
ป.๕
รูปเรขาคณิต
๑. สร้ำงเส้นตรง หรือส่วนของเส้นตรงให้ขนำนกับ
- เส้นตั้งฉำกและสัญลักษณ์แสดงกำรตั้งฉำก
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
- เส้นขนำนและสัญลักษณ์แสดงกำรขนำน
- กำรสร้ำงเส้นขนำน
- มุมแย้ง มุมภำยในและมุมภำยนอกที่อยู่บนข้ำง
เดียวกันของเส้นตัดขวำง (Transversal)
รูปเรขาคณิตสองมิติ
๒. จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจำรณำจำกสมบัติของ - ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม
รูป
- กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยม
๓. สร้ำงรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ เมื่อกำหนดควำม
ยำวของด้ำนและขนำดของมุม หรือเมื่อกำหนด
ควำมยำวของเส้นทแยงมุม

๒๕

ชั้น

ตัวชี้วัด
๔. บอกลักษณะของปริซึม

ป.๖
๑.
๒.

ม.๑

๑.

๒.

ม.๒

รูปเรขาคณิตสองมิติ
จำแนกรูปสำมเหลี่ยมโดยพิจำรณำจำกสมบัติของ - ชนิดและสมบัติของรูปสำมเหลี่ยม
รูป
- กำรสร้ำงรูปสำมเหลีย่ ม
สร้ำงรูปสำมเหลี่ยมเมื่อกำหนดควำมยำวของ
- ส่วนต่ำง ๆ ของวงกลม
ด้ำนและขนำดของมุม
- กำรสร้ำงวงกลม
รูปเรขาคณิตสามมิติ
บอกลักษณะของรูปเรขำคณิตสำมมิติชนิดต่ำง ๆ - ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด
ระบุรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบจำกรูปคลี่
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด
และระบุรูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
การสร้างทางเรขาคณิต
ใช้ควำมรู้ทำงเรขำคณิตและเครื่องมือ เช่น วง
- กำรสร้ำงพื้นฐำนทำงเรขำคณิต
เวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The
- กำรสร้ำงรูปเรขำคณิตสองมิติโดยใช้กำรสร้ำง
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรม
พื้นฐำนทำงเรขำคณิต
เรขำคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้ำงรูปเรขำคณิต
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงพื้นฐำนทำง
ตลอดจนนำควำมรู้เกี่ยวกับ กำรสร้ำงนี้ไป
เรขำคณิตไปใช้ในชีวิตจริง
ประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงเรขำคณิตในกำร
- หน้ำตัดของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
วิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต - ภำพที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง
สองมิติ และรูปเรขำคณิตสำมมิติ
ด้ำนบนของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบขึ้น
จำกลูกบำศก์
การสร้างทางเรขาคณิต
ใช้ควำมรู้ทำงเรขำคณิตและเครื่องมือ เช่น วง
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงทำงเรขำคณิตไป
เวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The
ใช้ในชีวิตจริง
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรม
เรขำคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้ำงรูปเรขำคณิต
ตลอดจนนำควำมรู้เกี่ยวกับ กำรสร้ำงนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

๓.
๔.

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รูปเรขาคณิตสามมิติ
- ลักษณะและส่วนต่ำง ๆ ของปริซึม

๑.

๒. นำควำมรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนำนและ
รูปสำมเหลี่ยมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์

เส้นขนาน
- สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนำนและรูปสำมเหลี่ยม

๒๖

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรแปลงทำง
เรขำคณิตในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง

๕. เข้ำใจและใช้ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิต
จริง
ม.๓

ความเท่ากันทุกประการ
- ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยม
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับควำมเท่ำกันทุกประกำรไป
ใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทำโกรัสและ
บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

๔. เข้ำใจและใช้สมบัติของรูปสำมเหลี่ยมที่เท่ำกัน
ทุกประกำรในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การแปลงทางเรขาคณิต
- กำรเลื่อนขนำน
- กำรสะท้อน
- กำรหมุน
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแปลงทำงเรขำคณิตไป
ใช้ในกำรแก้ปัญหำ

ความคล้าย
๑. เข้ำใจและใช้สมบัติของรูปสำมเหลี่ยมที่คล้ำยกัน - รูปสำมเหลี่ยมที่คล้ำยกัน
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิต - กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับควำมคล้ำยไปใช้ในกำร
จริง
แก้ปัญหำ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
๒. เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่วนตรีโกณมิติ - อัตรำส่วนตรีโกณมิติ
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิต - กำรนำค่ำอัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศำ
จริง
๔๕ องศำ และ ๖๐ องศำ ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
๓. เข้ำใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
ม.๔
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์

วงกลม
- วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

-

-

-

-

๒๗

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ชั้น
ม.๖
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๔
เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๖
เน้น
วิทยาศาสตร์

๒๘

ม.๕
เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๖
เน้น
วิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๓ เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนาไปใช้
ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.๔
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๖
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๔
เน้น
๑. เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเรขำคณิตวิเครำะห์
วิทยาศาสตร์
ในกำรแก้ปัญหำ

เรขาคณิตวิเคราะห์
- จุดและเส้นตรง
- วงกลม
- พำรำโบลำ
- วงรี
- ไฮเพอร์โบลำ

-

-

-

-

๒๙

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๔ เข้าใจเวกเตอร์ การดาเนินการของเวกเตอร์ และนาไปใช้
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๔
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๖
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๔
เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
เวกเตอร์ในสามมิติ
เน้น
๑. หำผลลัพธ์ของกำรบวก กำรลบเวกเตอร์ กำรคูณ - เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์
วิทยาศาสตร์
เวกเตอร์ด้วยสเกลำร์ หำผลคูณเชิงสเกลำร์
- กำรบวก กำรลบเวกเตอร์ กำรคูณเวกเตอร์ด้วย
และผลคูณเชิงเวกเตอร์
สเกลำร์
๒. นำควำมรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสำมมิติไปใช้
- ผลคูณเชิงสเกลำร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์
ในกำรแก้ปัญหำ
ม.๖
เน้น
วิทยาศาสตร์

๓๐

ม.๑

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑
การนาเสนอข้อมูล
๑. ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำคำตอบ - กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ
ของโจทย์ปัญหำ เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑
หน่วย
ป.๒
การนาเสนอข้อมูล
๑. ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพในกำรหำคำตอบ - กำรอ่ำนแผนภูมิรูปภำพ
ของโจทย์ปัญหำเมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๒
หน่วย ๕ หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย
ป.๓
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
๑. เขียนแผนภูมิรูปภำพ และใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิ - กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล
รูปภำพในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
- กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิรูปภำพ
๒. เขียนตำรำงทำงเดียวจำกข้อมูลที่เป็นจำนวน
- กำรอ่ำนและกำรเขียนตำรำงทำงเดียว
นับ และใช้ข้อมูลจำกตำรำงทำงเดียวในกำรหำ
(one-way table)
คำตอบของโจทย์ปัญหำ
ป.๔
การนาเสนอข้อมูล
๑. ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง ตำรำงสองทำง
- กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิแท่ง
ในกำรหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ
(ไม่รวมกำรย่นระยะ)
- กำรอ่ำนตำรำงสองทำง (two-way table)
ป.๕
การนาเสนอข้อมูล
๑. ใช้ข้อมูลจำกกรำฟเส้นในกำรหำคำตอบของโจทย์ - กำรอ่ำนและกำรเขียนแผนภูมิแท่ง
ปัญหำ
- กำรอ่ำนกรำฟเส้น
๒. เขียนแผนภูมิแท่งจำกข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ
ป.๖
การนาเสนอข้อมูล
๑. ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปวงกลมในกำรหำคำตอบ - กำรอ่ำนแผนภูมิรูปวงกลม
ของโจทย์ปัญหำ
๑. เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรนำเสนอ
ข้อมูลและแปลควำมหมำยข้อมูล รวมทั้งนำ
สถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม

สถิติ
- กำรตั้งคำถำมทำงสถิติ
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรนำเสนอข้อมูล
o แผนภูมิรูปภำพ
o แผนภูมิแท่ง
o กรำฟเส้น
o แผนภูมิรูปวงกลม
- กำรแปลควำมหมำยข้อมูล
- กำรนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

๓๑

ม.๒

ม.๓

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สถิติ
๑. เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรนำเสนอข้อมูล - กำรนำเสนอและวิเครำะห์ข้อมูล
และวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภำพจุด แผนภำพ
o แผนภำพจุด
ต้น – ใบ ฮิสโทแกรม และค่ำกลำงของข้อมูล และ
o แผนภำพต้น – ใบ
แปลควำมหมำยผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ใน
o ฮิสโทแกรม
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
o ค่ำกลำงของข้อมูล
- กำรแปลควำมหมำยผลลัพธ์
- กำรนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
สถิติ
๑. เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรนำเสนอ
- ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
และวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภำพกล่อง
o แผนภำพกล่อง
และแปลควำมหมำยผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติ
- กำรแปลควำมหมำยผลลัพธ์
ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม - กำรนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ชั้น

ม.๔
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๖
ไม่เน้น
๑. เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรนำเสนอ
วิทยาศาสตร์
ข้อมูล และแปลควำมหมำยของค่ำสถิติเพื่อ
ประกอบ
กำรตัดสินใจ

ม.๔
เน้นวิทยาศาสตร์
ม.๕
เน้นวิทยาศาสตร์
ม.๖
เน้นวิทยาศาสตร์ ๑. เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรนำเสนอ
ข้อมูล และแปลควำมหมำยของค่ำสถิติเพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจ

-

สถิติ
- ข้อมูล
- ตำแหน่งที่ของข้อมูล
- ค่ำกลำง (ฐำนนิยม มัธยฐำน ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต)
- ค่ำกำรกระจำย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ควำมแปรปรวน)
- กำรนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ
- กำรแปลควำมหมำยของค่ำสถิติ
-

สถิติ
- ข้อมูล
- ตำแหน่งที่ของข้อมูล
- ค่ำกลำง (ฐำนนิยม มัธยฐำน ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต)
- ค่ำกำรกระจำย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ควำมแปรปรวน)

๓๒

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- กำรนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ
- กำรแปลควำมหมำยของค่ำสถิติ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนาไปใช้
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ความน่าจะเป็น
๑. เข้ำใจเกี่ยวกับกำรทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ - เหตุกำรณ์จำกกำรทดลองสุ่ม
ไปหำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์
- ควำมน่ำจะเป็น
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นไปใช้
ในชีวิตจริง
ม.๔
หลักการนับเบื้องต้น
ไม่เน้น
๑. เข้ำใจและใช้หลักกำรบวกและกำรคูณ
- หลักกำรบวกและกำรคูณ
วิทยาศาสตร์
กำรเรียงสับเปลี่ยน และกำรจัดหมู่ ในกำร
- กำรเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่ำง
แก้ปัญหำ
กันทั้งหมด
- กำรจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่ำงกันทั้งหมด
ความน่าจะเป็น
๒. หำควำมน่ำจะเป็นและนำควำมรู้เกี่ยวกับ
- กำรทดลองสุ่มและเหตุกำรณ์
ควำมน่ำจะเป็นไปใช้
- ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์
ม.๕
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๖
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๔
เน้นวิทยาศาสตร์
ม.๕
เน้นวิทยาศาสตร์ ๑. เข้ำใจและใช้หลักกำรบวกและกำรคูณ
กำรเรียงสับเปลี่ยน และกำรจัดหมู่ ในกำร
แก้ปัญหำ

-

หลักการนับเบื้องต้น
- หลักกำรบวกและกำรคูณ
- กำรเรียงสับเปลี่ยน
o กำรเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
o กำรเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีที่สิ่งของ
แตกต่ำงกันทั้งหมด

๓๓

ชั้น

ตัวชี้วัด

๒. หำควำมน่ำจะเป็นและนำควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมน่ำจะเป็นไปใช้

การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
- กำรแจกแจงเอกรูป
- กำรแจกแจงทวินำม
- กำรแจกแจงปกติ

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

ม.๖
เน้นวิทยาศาสตร์ ๑. หำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกตัว
แปรสุ่มที่มีกำรแจกแจงเอกรูป กำรแจกแจง
ทวินำม และกำรแจกแจงปกติ และนำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- กำรจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่ำงกันทั้งหมด
- ทฤษฎีบททวินำม
ความน่าจะเป็น
- กำรทดลองสุ่มและเหตุกำรณ์
- ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์

๓๔

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

สาระที่ ๔ แคลคูลัส
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน
และนาไปใช้
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๔
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๖
ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๔
เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๕
เน้น
วิทยาศาสตร์
ม.๖
แคลคูลัสเบื้องต้น
เน้น
๑. ตรวจสอบควำมต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้ - ลิมิตและควำมต่อเนื่องของฟังก์ชัน
วิทยาศาสตร์ ๒. หำอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
และนำไปใช้แก้ปัญหำ
- ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
๓. หำปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชัน
พีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหำ

๓๕

ภาคผนวก
อภิธำนศัพท์
การแจกแจงของความน่าจะเป็น (probability distribution)
กำรอธิบำยลักษณะของตัวแปรสุ่มโดยกำรแสดงค่ำที่เป็นไปได้ และควำมน่ำจะเป็นของกำรเกิดค่ำต่ำง ๆ
ของตัวแปรสุ่มนั้น

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

การประมาณ (approximation)
กำรประมำณเป็นกำรหำค่ำซึ่งไม่ใช่ค่ำที่แท้จริง แต่เป็นกำรหำค่ำที่มีควำมละเอียดเพียงพอที่จะนำไปใช้
เช่น ประมำณ ๒๕.๒๐ เป็น ๒๕ หรือประมำณ ๑๗๘ เป็น ๑๘๐ หรือประมำณ ๑๘.๔๕ เป็น ๒๐ เพื่อสะดวก
ในกำรคำนวณ ค่ำที่ได้จำกกำรประมำณ เรียกว่ำ ค่ำประมำณ
การประมาณค่า (estimation)
กำรประมำณค่ำเป็นกำรคำนวณหำผลลัพธ์โดยประมำณ ด้วยกำรประมำณแต่ละจำนวนที่เกี่ยวข้อง
ก่อนแล้ ว จึ งน ำมำคำนวณหำผลลั พธ์ กำรประมำณแต่ล ะจำนวนที่จะนำมำคำนวณอำจใช้ห ลั กกำรปัดเศษ
หรือไม่ใช้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
กำรแปลงทำงเรขำคณิตในที่นี้เน้นทั้งกำรแปลงที่ทำให้ได้ภำพที่เกิดจำกกำรแปลงมีขนำดและรูปร่ำง
เหมือนกับรูปต้นแบบ ซึ่งเป็น ผลจำกกำรเลื่อนขนำน (translation) กำรสะท้อน (reflection) และกำรหมุน
(rotation) รวมทั้งกำรแปลงที่ทำให้ได้ภำพที่เกิดจำกกำรแปลงมีรูปร่ำงคล้ำยกับรูปต้นแบบ แต่มีขนำดแตกต่ำง
จำกรูปต้นแบบ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรย่อ/ ขยำย (dilation)

การสืบเสาะ การสารวจ และการสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต
กำรสืบเสำะ กำรสำรวจ และกำรสร้ำงข้อควำมคำดกำรณ์เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้ำงองค์ควำมรู้ขึ้นมำด้วยตนเอง ในที่นี้ใช้สมบัติทำงเรขำคณิตเป็นสื่อในกำรเรียนรู้ ผู้สอนควรกำหนดกิจกรรม
ทำงเรขำคณิ ต ที่ ผู้ เ รี ย นสำมำรถใช้ ค วำมรู้ พื้ น ฐำนเดิ ม ที่ เ คยเรี ยนมำเป็ น ฐำนในกำรต่ อ ยอดควำมรู้
ด้วยกำรสืบเสำะ สำรวจ สังเกตหำแบบรูป และสร้ำงข้อควำมคำดกำรณ์ที่อำจเป็นไปได้ อย่ำงไรก็ตำมผู้ สอน
ต้องให้ผู้เรียนตรวจสอบว่ำข้อควำมคำดกำรณ์นั้นถูกต้องหรือไม่ โดยอำจค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมว่ำข้อควำม
คำดกำรณ์นั้ นสอดคล้องกับสมบัติทำงเรขำคณิต หรือทฤษฎีบททำงเรขำคณิตใดหรือไม่ ในกำรประเมินผล
สำมำรถพิจำรณำได้จำกกำรทำกิจกรรมของผู้เรียน
การแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา
กำรแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ เป็นกำรแสดงแนวคิด วิธีกำร หรือขั้นตอนของกำรหำคำตอบ
ของโจทย์ ปั ญ หำ โดยอำจใช้ ก ำรวำดภำพประกอบ เขี ย นเป็ น ข้ อ ควำมด้ ว ยภำษำง่ ำ ย ๆ หรื อ อำจเขี ย น
แสดงวิธีทำอย่ำงเป็นขั้นตอน

๓๖

การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน
กำรหำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน เป็นกำรหำคำตอบของโจทย์กำรบวก ลบ คูณ หำรที่มี
เครื่องหมำย + - × ÷ มำกกว่ำหนึ่งเครื่องหมำยที่แตกต่ำงกัน เช่น
(๔ + ๗) – ๓ =
(๑๘ ÷ ๒) + ๙ =
(๔ × ๒๕) – (๓ × ๒๐) =
ตัวอย่ำงต่อไปนี้ ไม่เป็นโจทย์กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
(๔ + ๗) + ๓ =
เป็นโจทย์กำรบวก ๒ ขั้นตอน
(๔ × ๑๕) × (๕ × ๒๐) =
เป็นโจทย์กำรคูณ ๓ ขั้นตอน

อย
ู่ระห เอก
ว่า สาร
งด ต้น
ําเน ฉบ
ินก ับ
ารจ
ัดพ
ิมพ
์

การให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
กำรให้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี้เป็นกำรใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติต่ำง ๆ ของรูปเรขำคณิต
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต มำให้เหตุผล หรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ หรือแก้ปัญหำทำงเรขำคณิต
ข้อมูล (data)
ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ยอมรับว่ำเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจ ซึ่งได้จำกกำรเก็บรวบรวม
อำจเป็นได้ทั้งข้อควำมและตัวเลข
ความรู้สึกเชิงจานวน (number sense)
ควำมรู้สึกเชิงจำนวนเป็นสำมัญสำนึกและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจำนวนที่อำจพิจำรณำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น
 เข้ำใจควำมหมำยของจำนวนที่ใช้บอกปริมำณ (เช่น ดินสอ ๕ แท่ง) และใช้บอกอันดับที่ (เช่น เต้วิ่งเข้ำ
เส้นชัยเป็นคนที่ ๕)
 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ที่หลำกหลำยของจำนวนใด ๆ กับจำนวนอื่น ๆ เช่น ๘ มำกกว่ำ ๗ อยู่ ๑
แต่น้อยกว่ำ ๑๐ อยู่ ๒
 เข้ำใจเกี่ยวกับขนำด หรือค่ำของจำนวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอื่น เช่น ๘ มีค่ำใกล้เคียง
กับ ๔ แต่ ๘ มีค่ำน้อยกว่ำ ๑๐๐ มำก
 เข้ำใจผลที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรของจำนวน เช่น ผลบวกของ ๖๕ + ๔๒ ควรมำกกว่ำ ๑๐๐
เพรำะว่ำ ๖๕ > ๖๐ ๔๒ > ๔๐ และ ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐
 ใช้เกณฑ์จำกประสบกำรณ์ในกำรเทียบเคียงเพื่อพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของจำนวน เช่น
กำรรำยงำนว่ำ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ คนหนึ่งสูง ๒๕๐ เซนติเมตรนั้นไม่น่ำจะเป็นไปได้
ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม (part – whole relationship)
ควำมสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจำนวน เป็นกำรเขียนแสดงจำนวนในรูปของจำนวน ๒
จำนวนขึ้นไป โดยที่ผลบวกของจำนวนเหล่ำนั้นเท่ำกับจำนวนเดิม เช่น ๘ อำจเขียนเป็น ๒ กับ ๖ หรือ ๓ กับ
๕ หรือ ๐ กับ ๘ หรือ ๑ กับ ๒ กับ ๕ ซึ่งอำจเขียนแสดงควำมสัมพันธ์ได้ดังนี้
๘
๘
๐
๑
๘
๘
๒
๒
๖
๓
๕
๘
๕

๓๗

จานวน (number)
จำนวนเป็นคำที่ไม่มีคำจำกัดควำม (คำอนิยำม) จำนวนแสดงถึงปริมำณของสิ่งต่ำง ๆ จำนวนมี
หลำยชนิด เช่น จำนวนนับ จำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม
จานวนที่หายไป หรือรูปที่หายไป
จำนวนที่หำยไป หรือรูปที่หำยไปเป็นจำนวน หรือรูปที่เมื่อนำมำเติมส่วนที่ว่ำงในแบบรูป แล้วทำให้
ควำมสัมพันธ์ในแบบรูปนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
เช่น
๑ ๓ ๕ ๗ ๙ .......
จำนวนที่หำยไปคือ ๑๑
  ∆   ∆ ........  ∆

รูปที่หำยไปคือ 

อย
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ตัวไม่ทราบค่า
ตัวไม่ทรำบค่ำเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนที่ยังไม่ทรำบค่ำในประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งตัวไม่ทรำบค่ำ
จะอยู่ส่วนใดของประโยคสัญลักษณ์ก็ได้ ในระดับประถมศึกษำ กำรหำค่ำของตัวไม่ทรำบค่ำอำจหำได้โดยใช้
ควำมสัมพันธ์ของกำรบวกและกำรลบ หรือกำรคูณและกำรหำร เช่น
 + ๓๓๓ = ๙๙๙
๑๘ × ก = ๕๔
๑๒๐ = A ÷ ๙

๗๘๙ - ๑๕๖ = 

ตัวเลข (numeral)
ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงจำนวน
ตัวอย่ำง
เขียนตัวเลข แสดงจำนวนมังคุดได้หลำยแบบ เช่น
ตัวเลขไทย : ๗
ตัวเลขฮินดูอำรบิก : 7
ตัวเลขโรมัน : VII
ตัวเลขทั้งหมดแสดงจำนวนเดียวกัน แม้ว่ำสัญลักษณ์ที่ใช้จะแตกต่ำงกัน

ตารางทางเดียว (one-way table)
ตำรำงทำงเดียวเป็นตำรำงที่มีกำรจำแนกรำยกำรตำมหัวเรื่องเพียงลักษณะเดียวเท่ำนั้น เช่น จำนวน
นักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำแนกตำมชั้นปี
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำแนกตำมชั้นปี
ชั้น
จานวน(คน)
ประถมศึกษำปีที่ ๑
๖๕
ประถมศึกษำปีที่ ๒
๗๐
ประถมศึกษำปีที่ ๓
๖๙
ประถมศึกษำปีที่ ๔
๖๒
ประถมศึกษำปีที่ ๕
๗๒
ประถมศึกษำปีที่ ๖
๖๐
รวม
๓๙๘

๓๘

ตารางสองทาง (two-way table)
ตำรำงสองทำงเป็นตำรำงที่มีกำรจำแนกรำยกำรตำมหัวเรื่องสองลักษณะ เช่น จำนวนนักเรียนของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งจำแนกตำมชั้นปี และเพศ
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำแนกตำมชั้นปี และเพศ
ชั้น

ชาย (คน)
๓๘
๓๓
๓๒
๒๘
๓๒
๒๕
๑๘๘

หญิง (คน)
๒๗
๓๗
๓๗
๓๔
๔๐
๓๕
๒๑๐

รวม (คน)
๖๕
๗๐
๖๙
๖๒
๗๒
๖๐
๓๙๘
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ประถมศึกษำปีที่ ๑
ประถมศึกษำปีที่ ๒
ประถมศึกษำปีที่ ๓
ประถมศึกษำปีที่ ๔
ประถมศึกษำปีที่ ๕
ประถมศึกษำปีที่ ๖
รวม

เพศ

แถวลาดับ (array)
แถวลำดับเป็นกำรจัดเรียงจำนวน หรือสิ่งต่ำง ๆ ในรูปแถวและสดมภ์ อำจใช้แถวลำดับเพื่ออธิบำย
เกี่ยวกับกำรคูณและกำรหำร เช่น

การคูณ

การหาร

๒ × ๕ = ๑๐

๑๐ ÷ ๒ = ๕

๕ × ๒ = ๑๐

๑๐ ÷ ๕ = ๒

ทศนิยมซ้า
ทศนิยมซ้ำเป็นจำนวนที่มีตัวเลข หรือกลุ่มของตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมซ้ำกันไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
เช่น ๐.๓๓๓๓… ๐.๔๑๖๖๖... ๒๓.๐๒๑๘๑๘๑๘... ๐.๒๔๓๒๔๓๒๔๓…
สำหรับทศนิยม เช่น ๐.๒๕ ถือว่ำเป็นทศนิยมซ้ำเช่นเดียวกัน เรียกว่ำ ทศนิยมซ้ำศูนย์ เพรำะ ๐.๒๕ = ๐.๒๕๐๐๐...
ในกำรเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมซ้ำ อำจเขียนได้โดยกำรเติม • ไว้เหนือตัวเลขที่ซ้ำกัน เช่น
๐.๓๓๓๓…
เขียนเป็น ๐. ๓̇
อ่ำนว่ำ ศูนย์จุดสำม สำมซ้ำ
๐.๔๑๖๖๖...
เขียนเป็น ๐.๔๑๖̇
อ่ำนว่ำ ศูนย์จุดสี่หนึ่งหก หกซ้ำ
หรือเติม • ไว้เหนือกลุ่มตัวเลขที่ซ้ำกัน ในตำแหน่งแรกและตำแหน่งสุดท้ำย เช่น
๒๓.๐๒๑๘๑๘๑๘... เขียนเป็น ๒๓.๐๒๑̇ ๘̇ อ่ำนว่ำ ยี่สิบสำมจุดศูนย์สองหนึ่งแปด หนึ่งแปดซ้ำ
๐.๒๔๓๒๔๓๒๔๓… เขียนเป็น ๐. ๒̇ ๔๓̇
อ่ำนว่ำ ศูนย์จุดสองสี่สำม สองสี่สำมซ้ำ

๓๙
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์เป็นควำมสำมำรถที่จะนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้
สิ่งต่ำง ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรแก้ปัญหำ
กำรแก้ปัญหำ เป็นกระบวนกำรที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนำให้เกิดทักษะขึ้นในตนเอง
เพื่อสร้ ำงองค์ควำมรู้ ใหม่ เพื่อให้ ผู้ เรี ย นมีแนวทำงในกำรคิดที่ห ลำกหลำย รู้จักประยุกต์และปรับเปลี่ ยน
วิธีกำรแก้ปัญหำให้เหมำะสม รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนกำรแก้ปัญหำ มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ
รวมถึงมีควำมมั่นใจในกำรแก้ปัญหำที่เผชิญอยู่ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน นอกจำกนี้ กำรแก้ปัญหำ
ยั ง เป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐำนที่ ผู้ เ รี ย นสำมำรถน ำไปใช้ ใ นชี วิ ต จริ ง ได้ กำรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
กำรแก้ปัญหำอย่ำงมีประสิ ทธิผล ควรใช้สถำนกำรณ์ หรือปัญหำทำงคณิตศำสตร์ที่กระตุ้น ดึงดูดควำมสนใจ
ส่งเสริ มให้มีกำรประยุ กต์ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ ขั้นตอน/ กระบวนกำรแก้ปัญหำ และยุทธวิธีแก้ปัญหำ
ที่หลำกหลำย
กำรสื่อสำรและกำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์
กำรสื่ อ สำร เป็ น วิ ธี ก ำรแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด และสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจระหว่ ำ งบุ ค คล ผ่ ำ นช่ อ งทำง
กำรสื่อสำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสังเกต และกำรแสดงท่ำทำง
กำรสื่ อ ควำมหมำยทำงคณิ ต ศำสตร์ เป็ น กระบวนกำรสื่ อ สำรที่ น อกจำกน ำเสนอผ่ ำ นช่ อ งทำง
กำรสื่ อ สำร กำรฟั ง กำรพู ด กำรอ่ ำ น กำรเขี ย น กำรสั ง เกตและกำรแสดงท่ ำ ทำงตำมปกติ แ ล้ ว ยั ง เป็ น
กำรสื่อสำรที่มีลักษณะพิเศษ โดยมีกำรใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร ตำรำง กรำฟ สมกำร อสมกำร ฟังก์ชัน หรือ
แบบจำลอง เป็นต้น มำช่วยในกำรสื่อควำมหมำยด้วย
กำรสื่ อสำรและกำรสื่ อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ เป็นทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจ แนวคิดทำงคณิตศำสตร์ หรือกระบวนกำรคิดของตน
ให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่ำงถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภำพ กำรที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย หรือกำรเขียน
เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมคิดเห็นถ่ำยทอดประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
จะช่วยให้ ผู้เรียนเรียนรู้คณิตศำสตร์ ได้อย่ำงมีควำมหมำย เข้ำใจได้อย่ำงกว้ำงขวำงลึกซึ้งและจดจำได้นำน
มำกขึ้น
กำรเชื่อมโยง
กำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ เป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัยกำรคิด วิเครำะห์ และควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ ในกำรนำควำมรู้ เนื้อหำ และหลักกำรทำงคณิตศำสตร์ มำสร้ำงควำมสัมพันธ์อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล
ระหว่ ำ งควำมรู้ แ ละทั ก ษะและกระบวนกำรที่ มี ใ นเนื้ อ หำคณิ ต ศำสตร์ กั บ งำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น ำไปสู่
กำรแก้ปัญหำและกำรเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อน หรือสมบูรณ์ขึ้น
กำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำง ๆ ทำงคณิตศำสตร์ เป็นกำรนำควำมรู้และทักษะและกระบวนกำรต่ำง ๆ
ทำงคณิตศำสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล ทำให้สำมำรถแก้ปัญหำได้หลำกหลำยวิธีและกะทัดรัดขึ้น
ทำให้กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์มีควำมหมำยสำหรับผู้เรียนมำกยิ่งขึ้น
กำรเชื่ อ มโยงคณิ ต ศำสตร์ กั บ ศำสตร์ อื่ น ๆ เป็ น กำรน ำควำมรู้ ทั ก ษะและกระบวนกำรต่ ำ ง ๆ
ทำงคณิตศำสตร์ ไปสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อหำและควำมรู้ของศำสตร์อื่น ๆ เช่น วิทยำศำสตร์
ดำรำศำสตร์ พัน ธุกรรมศำสตร์ จิตวิทยำ และเศรษฐศำสตร์ เป็นต้น ทำให้กำรเรียนคณิตศำสตร์น่ำสนใจ
มีควำมหมำย และผู้เรียนมองเห็นควำมสำคัญของกำรเรียนคณิตศำสตร์
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กำรที่ผู้เรียนเห็นกำรเชื่อมโยงทำงคณิตศำสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นควำมสัมพันธ์ของเนื้อหำต่ำง ๆ
ในคณิตศำสตร์ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดทำงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่น ๆ ทำให้ผู้เรียนเข้ำใจเนื้อหำ
ทำงคณิตศำสตร์ได้ลึกซึ้ง และมีควำมคงทนในกำรเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่ำคณิตศำสตร์มีคุณค่ำ
น่ำสนใจ และสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
กำรให้เหตุผล
กำรให้เหตุผล เป็นกระบวนกำรคิดทำงคณิตศำสตร์ที่ต้องอำศัยกำรคิดวิเครำะห์และควำมคิดริเริ่ม
สร้ ำ งสรรค์ ในกำรรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ ควำม แนวคิ ด สถำนกำรณ์ ท ำงคณิ ต ศำสตร์ ต่ ำ ง ๆ แจกแจง
ควำมสัมพันธ์ หรือกำรเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริง หรือสถำนกำรณ์ใหม่
กำรให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่ำงมีเหตุผล คิดอย่ำงเป็นระบบ
สำมำรถคิดวิเครำะห์ปัญหำและสถำนกำรณ์ได้อย่ำงถี่ถ้วนรอบคอบ สำมำรถคำดกำรณ์ วำงแผน ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม กำรคิดอย่ำงมีเหตุผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้เรียนจะนำไปใช้พัฒนำ
ตนเองในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนและกำรดำรงชีวิต
กำรคิดสร้ำงสรรค์
กำรคิดสร้ำงสรรค์ เป็นกระบวนกำรคิดที่อำศัยควำมรู้พื้นฐำน จินตนำกำรและวิจำรณญำณ ในกำร
พัฒ นำ หรื อ คิ ดค้ น องค์ ค วำมรู้ หรื อสิ่ งประดิษ ฐ์ ใหม่ ๆ ที่ มี คุณ ค่ำ และเป็ นประโยชน์ต่ อตนเองและสั ง คม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์มีหลำยระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐำนที่สูงกว่ำควำมคิดพื้น ๆ เพียงเล็ กน้อย ไปจนกระทั่ ง
เป็นควำมคิดที่อยู่ในระดับสูงมำก
กำรพัฒ นำควำมคิดสร้ ำงสรรค์จ ะช่ว ยให้ ผู้ เรียนมีแนวทำงกำรคิดที่ห ลำกหลำย มีกระบวนกำรคิด
จินตนำกำรในกำรประยุกต์ที่จะนำไปสู่กำรคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่ำที่คนส่วนใหญ่คำดคิด
ไม่ถึง หรือมองข้ำม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ อยำกรู้อยำกเห็น อยำกค้นคว้ำ
และทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
แบบรูป (pattern)
แบบรูปเป็นควำมสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสำคัญร่วมกันของชุดของจำนวน รูปเรขำคณิต หรืออื่น ๆ
ตัวอย่ำง
(๑) ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑
(๒)

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๒

๔

๘

๒

๔

๘

๒

๔

๘

(๓)

รูปเรขาคณิต (geometric figure)
รูปเรขำคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนำบ ฯลฯ อย่ำงน้อยหนึ่งอย่ำง
 ตัวอย่ำงของรูปเรขำคณิตหนึ่งมิติ เช่น เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี
 ตัวอย่ำงของรูปเรขำคณิตสองมิติ เช่น วงกลม รูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
 ตัวอย่ำงของรูปเรขำคณิตสำมมิติ เช่น ทรงกลม ลูกบำศก์ ปริซึม พีระมิด

๔๑

เลขโดด (digit)
เลขโดดเป็นสัญลักษณ์พื้น ฐำนที่ใช้เขียนตัวเลขแสดงจำนวน จำนวนที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นระบบ
ฐำนสิบ ในกำรเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใด ๆ ในระบบฐำนสิบ ใช้เลขโดดสิบตัว
เลขโดดที่ใช้เขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
เลขโดดที่ใช้เขียนตัวเลขไทย ได้แก่ ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๙
สันตรง (straightedge)
สันตรงเป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเขียนเส้นในแนวตรง เช่น ใช้เขียนส่วนของเส้นตรงและ
รังสี ปกติบนสันตรงจะไม่มีขีดสเกลสำหรับกำรวัดระยะกำกับไว้ อย่ำงไรก็ตำมในกำรเรียนกำรสอนอนุโลมให้
ใช้ไม้บรรทัดแทนสันตรงได้โดยถือเสมือนว่ำไม่มีขีดสเกลสำหรับกำรวัดระยะกำกับ
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หน่วยเดี่ยว (single unit) และหน่วยผสม (compound unit)
กำรบอกปริมำณที่ได้จำกกำรวัดอำจใช้หน่วยเดี่ยว เช่น ส้มหนัก ๑๒ กิโลกรัม หรือใช้หน่วยผสม เช่น
ปลำหนัก ๑ กิโลกรัม ๒๐๐ กรัม

หน่วยมาตรฐาน (standard unit)
หน่วยมำตรฐำนเป็นหน่วยกำรวัดที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เช่น กิโลเมตร เมตร เซนติเมตรเป็น
หน่วยมำตรฐำนของกำรวัดควำมยำว กิโลกรัม กรัม มิลลิกรัมเป็นหน่วยมำตรฐำนของกำรวัดน้ำหนัก

อัตราส่วน (ratio)
อัต รำส่ ว นเป็ น ควำมสั ม พัน ธ์ ที่แ สดงกำรเปรี ย บเที ย บปริ ม ำณสองปริ ม ำณซึ่ ง อำจมีห น่ ว ยเดีย วกั น
หรือต่ำงกันก็ได้ อัตรำส่วนของปริมำณ a ต่อ ปริมำณ b เขียนแทนด้วย a : b

๔๒

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
นำงพรพรรณ ไวทยำงกูร
รองศำสตรำจำรย์สัญญำ มิตรเอม

ผู้อำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รองผู้อำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ สสวท.
ผู้เชี่ยวชำญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชำญ สสวท.
ผู้ชำนำญ สสวท.
ผู้ชำนำญ สสวท.
ผู้ชำนำญ สสวท.
ผู้ชำนำญ สสวท.
ผู้ชำนำญ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์ประถมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์ประถมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์ประถมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์ประถมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์ประถมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์ประถมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์ประถมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.
สำขำวิจัยและประเมินมำตรฐำน สสวท.
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คณะทางานยกร่าง
๑. นำงสำวปำนทอง กุลนำถศิริ
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลัดดำวัลย์ เพ็ญสุภำ
๓. นำงสุวรรณำ คล้ำยกระแส
๔. นำยคณิต เพ็ชรปัญญำ
๕. นำงสำวจินตนำ อำรยะรังสฤษฎิ์
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำลินท์ อิทธิรส
๗. นำยสุเทพ กิตติพิทักษ์
๘. นำงอำภำ บุญคำมำ
๙. นำงณัตตยำ มังคลำสิริ
๑๐. นำงนวลจันทร์ ฤทธิ์ขำ
๑๑. นำงสำวเบญจมำศ เหล่ำขวัญสถิตย์
๑๒. นำงสำวภัทรวดี หำดแก้ว
๑๓. นำยภีมวัจน์ ธรรมใจ
๑๔. นำงเหมือนฝัน เยำว์วิวัฒน์
๑๕. นำงสำวอุษณีย์ วงศ์อำมำตย์
๑๖. นำงสำวปฐมำภรณ์ อวชัย
๑๗. นำยพัฒนชัย รวิวรรณ
๑๘. นำงสำวพิลำลักษณ์ ทองทิพย์
๑๙. นำงสำวจันทร์นภำ อุตตะมะ
๒๐. นำงสำวดนิตำ ชื่นอำรมณ์
๒๑. นำงสำวภิญญดำ กลับแก้ว
๒๒. นำยรณชัย ปำนะโปย
๒๓. นำงสำววรนำรถ อยู่สุข
๒๔. นำงสำวศศิวรรณ เมลืองนนท์
๒๕. นำงสำวสิริวรรณ จันทร์กูล
๒๖. นำงสุธำรส นิลรอด
๒๗. นำยอลงกต ใหม่ด้วง
๒๘. นำงสำวอัมริสำ จันทนะศิริ
๒๙. นำงสำวพุดเตย ตำฬวัฒน์

๔๓

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ธนำคำรกสิกรไทย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
โรงเรียนคณะรำษฎร์บำรุง ปทุมธำนี
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนดำรำคำม
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยำคม
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช
โรงเรียนวัดธำตุทอง (เรือนเขียวสะอำด)
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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คณะผู้ร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. รองศำสตรำจำรย์วิชำญ ลิ่วกีรติยุตกุล
๒. รองศำสตรำจำรย์อัมพร ม้ำคนอง
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ณัฐพันธ์ กิติสิน
๕. นำยนัท กุลวำนิช
๖. นำงสำววิฐรำ พึ่งพำพงศ์
๗. นำยอนุภำพ สมบูรณ์สวัสดี
๘. นำยอัครินทร์ ไพบูลย์พำนิช
๙. นำยวีระพล บดีรัฐ
๑๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนิศวรำ เลิศอมรพงษ์
๑๑. นำงสำวต้องตำ สมใจเพ็ง
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนะศักดิ์ หมวกทองหลำง
๑๓. นำงสำวเป็นหญิง โรจนกุล
๑๔. นำยอติชำต เกตตะพันธุ์
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล
๑๖. นำยอรรถวุฒิ วงศ์ประดิษธ์
๑๗. รองศำสตรำจำรย์เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
๑๘. นำงสำววรพรรณ จันทร์ดี
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมคิด อมรสมำนกุล
๒๐. นำงสำววรำรัตน์ วงศ์เกี่ย
๒๑. นำยพิชญ์กิตติ บรรณำงกูร
๒๒. นำยตีรวิชช์ ทินประภำ
๒๓. นำงรุ่งทิวำ แย้มรุ่ง
๒๔. ศำสตรำจำรย์ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
๒๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนิรุทธ ผลอ่อน
๒๖. นำงสำวมณทกำนติ เพชรอภิรักษ์
๒๗. นำยยูซุฟ เจำะบ่ำว
๒๘. นำงสำวสำยพิณ ศรีสุวรรณรัตน์
๒๙. นำยสุบรรณ ตั้งศรีเสรี
๓๐. ว่ำที่ ร.ต.สำมำรถ วนำธรัตน์
๓๑. นำงฉวีวรรณ ทัศนวิญญู
๓๒. นำงเสำวรัตน์ รำมแก้ว
๓๓. นำยภูมิศิษฐ์ ภัทรำธนคัมภีร์
๓๔. นำงวัลลภำ บุญวิเศษ
๓๕. นำงสำวพรำวนภำ เพ็ชร์แสงศรี
๓๖. นำยถนอมเกียรติ งำนสกุล
๓๗. นำงมยุรี สำลีวงศ์
๓๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชรี วรจรัสรังสี

๔๔

๓๙. นำงจิรชพรรณ ชำญช่ำง
๔๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เปรมฤดี เนื้อทอง
๔๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำพร สุขเจริญ
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๔๒. นำงสำวจำรุวรรณ แสงทอง
๔๓. รองศำสตรำจำรย์มัณฑนี กุฎำคำร
๔๔. นำงนงลักษณ์ ศรีสุวรรณ
๔๕. นำงสำวจินดำ พ่อค้ำชำนำญ
๔๖. นำงสำวจำเริญ เจียวหวำน
๔๗. นำงเนำวรัตน์ ตันติเวทย์
๔๘. นำงสำวรัชดำ ยำตรำ

โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษอำวุโส สสวท.
ผู้เชี่ยวชำญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชำญ สสวท.
ผู้ชำนำญ สสวท.
ผู้ชำนำญ สสวท.
ผู้ชำนำญ สสวท.
ฝ่ำยโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำอัจฉริยภำพ
ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ สสวท.
สำขำวิจัยและประเมินมำตรฐำน สสวท.
นักวิชำกำรอิสระ
นักวิชำกำรอิสระ
นักวิชำกำรอิสระ
นักวิชำกำรอิสระ
นักวิชำกำรอิสระ
นักวิชำกำรอิสระ
นักวิชำกำรอิสระ

๔๙. นำยศรำวุฒิ รัตนประยูร
๕๐. รองศำสตรำจำรย์สมทรง สุวพำนิช
๕๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ผ่องฉวี ไวยำวัจมัย
๕๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัลลิกำ ถำวรอธิวำสน์
๕๓. นำงสำวกัลยำณี แคนยุกต์
๕๔. นำงสำวผำณิต เกิดโชคชัย
๕๕. นำยสุรัชน์ อินทสังข์
๕๖. นำงสำวรชยำ ศรีสุริฉัน
คณะบรรณาธิการ
๑. นำยยติ กฤษณังกูร
๒. รองศำสตรำจำรย์นพพร แหยมแสง
๓. นำยดนัย ยังคง
๔. นำยประสำท สอ้ำนวงศ์
๕. รองศำสตรำจำรย์จิรำภรณ์ ศิริทวี
๖. รองศำสตรำจำรย์สิริพร ทิพย์คง
๗. นำงชมัยพร ตั้งตน
๘. นำงเชอรี่ อยู่ดี
๙. นำยนิรันดร์ ตัณฑัยย์
๑๐. นำงสำวจิรำพร พรำยมณี
๑๑. นำงสำวสุพัตรำ ผำติวิสันติ์
๑๒. นำยสมเกียรติ เพ็ญทอง
๑๓. นำงสำวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม

ที่ปรึกษำ สสวท.
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ สสวท.
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ สสวท.
ผู้เชี่ยวชำญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชำญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชำญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชำญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชำญ สสวท.
ผู้ชำนำญ สสวท.
รองผู้อำนวยกำร สสวท.
ผู้อำนวยกำรสำขำคณิตศำสตร์ประถมศึกษำ สสวท.
รักษำกำรผู้อำนวยกำรสำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ สสวท.

