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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค   
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวน
รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ศาสตรอื่น ๆ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยาง
ตอเนื่อง ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังนี้

 จํานวนและการดําเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน ระบบจํานวนจริง
สมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเกี่ยวกับจํานวน
และการใชจํานวนในชีวิตจริง

  การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนวยวัด
ระบบตาง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเกี่ยวกับการวัด และการ
นําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในสถานการณตาง ๆ

 เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ
แบบจําลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation)ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation)

 พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ ฟงกชัน เซตและการดําเนินการของเซต การให
เหตุผล นิพจน สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต

 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน: การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถาม การ
กําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล  คากลางและการ
กระจายของขอมูล  การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปน   
การใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆ และชวยในการตัดสินใจ
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน



๒

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร: การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การให
เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง
คณิตศาสตร และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ  และความคิดริเริ่มสรางสรรค

สาระและมาตรฐานการเรียนรู

สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน  ค ๑.๑     เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค ๑.๒    เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง

    การดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา                      
มาตรฐาน ค ๑.๓    ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา
มาตรฐาน ค ๑.๔   เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช

สาระที่ ๒  การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑    เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒   แกปญหาเกี่ยวกับการวัด

สาระที่ ๓  เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค ๓.๒  ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)     

และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา

สาระที่ ๔  พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑    เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน
มาตรฐาน ค ๔.๒   ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical  

model)  อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใชแกปญหา  

สาระที่ ๕ การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๕.๑    เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
มาตรฐาน ค ๕.๒   ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได             

อยางสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓  ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา



๓

สาระที่ ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล   การสื่อสาร  การสื่อความหมายทาง
                            คณิตศาสตรและการนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
                            เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

หมายเหตุ    ๑. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพนั้น 
จะตองใหมีความสมดุลระหวางสาระดานความรู  ทักษะและกระบวนการ ควบคูไป
กับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ไดแก   การทํางานอยางมีระบบ       
มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร

๒.  ในการวัดและประเมินผลดานทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวาง         
          การเรียนการสอน  หรือประเมินไปพรอมกับการประเมินดานความรู

คุณภาพผูเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
 มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับไมเกินหนึ่งแสนและศูนย   

และการดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พรอม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 
สามารถวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม  และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ได

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก    
ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด สวนของเสนตรง รังสี เสนตรง และมุม

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธได
 รวบรวมขอมูล และจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวที่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน และอภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงได
 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการ

แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยาง
เหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการนําเสนอ
ไดอยางถูกตอง  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค



๔

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
 มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย เศษสวน 

ทศนิยมไมเกินสามตําแหนง รอยละ การดําเนินการของจํานวน สมบัติเกี่ยวกับจํานวน สามารถ
แกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ เศษสวน ทศนิยมไมเกินสาม
ตําแหนง และรอยละ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได สามารถหาคาประมาณ
ของจํานวนนับและทศนิยมไมเกินสามตําแหนงได

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน 
ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม  สามารถวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัด
ไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม     
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก กรวย  ปริซึม  พีระมิด  มุม และเสนขนาน

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได แกปญหาเกี่ยวกับแบบ
รูป สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนที่มีตัวไม
ทราบคาหนึ่งตัวและแกสมการนั้นได

 รวบรวมขอมูล  อภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเสน และตาราง  และนําเสนอขอมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ และกราฟเสน ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนเบื้องตนในการ
คาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ ได

 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย 
และการนําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ 

เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง สามารถดําเนินการ
เกี่ยวกับจํานวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง ใชการ
ประมาณคาในการดําเนินการและแกปญหา และนําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตจริงได

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม 
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ 
และปริมาตรไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชีวิตจริงได



๕

 สามารถสรางและอธิบายขั้นตอนการสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชวงเวียนและสันตรง 
อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งไดแก ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลมได

 มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูปสามเหลี่ยม 
เสนขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใชในการใหเหตุผลและ
แกปญหาได มีความเขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต(geometric transformation)ในเรื่องการเลื่อน
ขนาน(translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) และนําไปใชได

 สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
 สามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูป สถานการณหรือปญหา และ

สามารถใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
และกราฟในการแกปญหาได

 สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอคําถามเกี่ยวกับปญหาหรือสถานการณ กําหนดวิธีการ
ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมได 

 เขาใจคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของขอมูลที่ยัง
ไมไดแจกแจงความถี่ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม รวมทั้งใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสาร
ทางสถิติ 

 เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใช
ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ได

 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย  และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  และ
นําความรู  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ   และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง  คาสัมบูรณของจํานวนจริง จํานวนจริงที่อยู

ในรูปกรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  หาคาประมาณ
ของจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังโดยใชวิธีการคํานวณที่
เหมาะสมและสามารถนําสมบัติของจํานวนจริงไปใชได

 นําความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชคาดคะเนระยะทาง ความสูง และแกปญหา
เกี่ยวกับการวัดได



๖

 มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซต การดําเนินการของเซต และใชความรูเกี่ยวกับแผนภาพเวนน-
ออยเลอรแสดงเซตไปใชแกปญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผล

 เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได
 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน สามารถใชความสัมพันธและ

ฟงกชันแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
 เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต และสามารถหาพจนทั่วไปได เขาใจ

ความหมายของผลบวกของ n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจน
แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได

 รูและเขาใจการแกสมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง รวมทั้งใชกราฟของ
สมการ อสมการ หรือฟงกชันในการแกปญหา

 เขาใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอยางงาย เลือกใชคากลางไดเหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค สามารถหาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทล
ของขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําผลจากการวิเคราะหขอมูลไปชวยในการตัดสินใจ

 เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใช
ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ได

 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย  และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  และ
นําความรู  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ   และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค



๗

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

สาระที่ ๑ จํานวนและการดําเนินการ

มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑.  เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก  

และ ตัวเลขไทยแสดงปริมาณของ
สิ่งของหรือจํานวนนับที่ไมเกิน
หนึ่งรอยและศูนย

 การใชจํานวนบอกปริมาณที่ไดจากการนับ
 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย

แสดงจํานวน
 การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
 การนับเพิ่มทีละ ๑  ทีละ ๒  
 การนับลดทีละ ๑

ป.๑

๒.  เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน
นับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย

 หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก
 การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
 การเปรียบเทียบจํานวนและการใช

เครื่องหมาย  =     >   <
 การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน

๑.  เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก 
     ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง

ปริมาณของสิ่งของหรือจํานวนนับ
ที่ไมเกินหนึ่งพัน และศูนย

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก   ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจํานวน

 การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
 การนับเพิ่มทีละ ๕  ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐
 การนับลดทีละ ๒  ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐
 จํานวนคู  จํานวนคี่

ป.๒

๒.  เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน
นับไมเกินหนึ่งพันและศูนย

 หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก  และ
การใช  ๐ เพื่อยึดตําแหนงของหลัก

 การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
 การเปรียบเทียบจํานวนและการใช

เครื่องหมาย  =      >   <
 การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน



๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑.  เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก 
     ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง

ปริมาณของสิ่งของหรือจํานวนนับ
ที่ไมเกินหนึ่งแสนและศูนย

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจํานวน

 การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
 การนับเพิ่มทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ ๒๕  และ 

ทีละ ๕๐
 การนับลดทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ ๕                  

ทีละ ๒๕  และทีละ ๕๐

ป.๓

๒.  เปรียบเทียบและเรียงลําดับ
      จํานวนนับไมเกินหนึ่งแสนและ
       ศูนย

 หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก  และ
การใช ๐ เพื่อยึดตําแหนงของหลัก

 การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
 การเปรียบเทียบจํานวนและการใช

เครื่องหมาย  =     >   <
 การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน

ป.๔ ๑.  เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก 
     ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง

จํานวนนับ  ศูนย เศษสวน และ
ทศนิยมหนึ่งตําแหนง

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ  และการอาน

 ความหมาย  การเขียน  และการอาน
เศษสวน

 ความหมาย การเขียน และการอานทศนิยม
หนึ่งตําแหนง

๒.  เปรียบเทียบและเรียงลําดับ
      จํานวนนับ และศูนย  เศษสวน  

และทศนิยมหนึ่งตําแหนง

 หลักและคาของเลขโดดในแตละหลักของ
จํานวนนับ  และการใช  ๐  เพื่อยึดตําแหนง
ของหลัก

 การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
 การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับ
 การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนที่มี

ตัวสวนเทากัน
 การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยมหนึ่ง

ตําแหนง
ป.๕ ๑.  เขียนและอานเศษสวน  จํานวน

คละ  และทศนิยมไมเกินสองตําแหนง  
 ความหมาย  การอาน  และการเขียน

เศษสวนแท  เศษเกิน จํานวนคละ และ
ทศนิยมไมเกินสองตําแหนง



๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 เศษสวนที่เทากับจํานวนนับ
 การเขียนจํานวนนับในรูปเศษสวน
 การเขียนเศษเกินในรูปจํานวนคละและ
     การเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกิน
 เศษสวนที่เทากัน
 เศษสวนอยางต่ํา

๒.  เปรียบเทียบและเรียงลําดับ
เศษสวนและทศนิยมไมเกินสอง
ตําแหนง

 หลัก  คาประจําหลัก และคาของเลขโดดใน
แตละหลักของจํานวนนับ  และทศนิยมไม
เกินสองตําแหนง

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
 การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยม
    ไมเกินสองตําแหนง
 การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวน
    ที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัวสวนอีก
     ตัวหนึ่ง

๓.  เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและ
รอยละ เขียนรอยละในรูปเศษสวน
และทศนิยม   และเขียนทศนิยมใน
รูปเศษสวนและรอยละ

 ความหมาย การอาน และการเขียนรอยละ
 การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบ

ของ ๑๐ และ ๑๐๐ ในรูปทศนิยมและ
     รอยละ
 การเขียนรอยละในรูปเศษสวนและทศนิยม
 การเขียนทศนิยมไมเกินสองตําแหนงในรูป

เศษสวนและรอยละ
ป.๖ ๑.  เขียนและอานทศนิยมไมเกินสาม 

     ตําแหนง
 ความหมาย  การอาน  และการเขียนทศนิยม

สามตําแหนง
๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับ

เศษสวนและทศนิยมไมเกินสาม
ตําแหนง

 หลัก  คาประจําหลัก  และคาของเลขโดดใน
แตละหลักของทศนิยมสามตําแหนง

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
 การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยม
    ไมเกินสามตําแหนง
 การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวน



๑๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. เขียนทศนิยมในรูปเศษสวน  และเขียน
     เศษสวนในรูปทศนิยม

 การเขียนทศนิยมไมเกินสามตําแหนงใน
รูปเศษสวน

 การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปน             
ตัวประกอบของ ๑๐,  ๑๐๐,  ๑,๐๐๐ ในรูป
ทศนิยม

๑. ระบุหรือยกตัวอยาง และเปรียบเทียบ
     จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ  ศูนย  
     เศษสวนและทศนิยม

 จํานวนเต็มบวก  จํานวนเต็มลบ  ศูนย  
เศษสวนและทศนิยม

 การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม  เศษสวนและ
ทศนิยม

ม.๑

๒. เขาใจเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
     เปนจํานวนเต็ม และเขียนแสดงจํานวน
     ใหอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร 
      (scientific notation)

 เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม 
  การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณ

วิทยาศาสตร (A  ๑๐n เมื่อ ๑ A  ๑๐
และ n เปนจํานวนเต็ม)

๑. เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและเขียน
    ทศนิยมซ้ําในรูปเศษสวน        

 เศษสวนและทศนิยมซ้ํา

๒. จําแนกจํานวนจริงที่กําหนดให และ
      ยกตัวอยางจํานวนตรรกยะและจํานวน     
      อตรรกยะ  

 จํานวนตรรกยะ และจํานวนอตรรกยะ

๓. อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สาม
     ของจํานวนจริง

 รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง 

ม.๒

๔. ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน  สัดสวน  
      และรอยละในการแกโจทยปญหา  

 อัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  และการ
นําไปใช

ม.๓ – –
๑. แสดงความสัมพันธของจํานวนตาง ๆ ใน
    ระบบจํานวนจริง

  จํานวนจริง

๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณ
     ของจํานวนจริง

 คาสัมบูรณของจํานวนจริง

ม.๔-๖

๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง
      ที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน
     จํานวนตรรกยะ  และจํานวนจริงที่อยูใน
     รูปกรณฑ   

 จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มี
     เลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  และ
     จํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ   



๑๑

สาระที่ ๑ จํานวนและการดําเนินการ

มาตรฐาน ค ๑.๒    เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง     
การดําเนินการตาง ๆ  และใชการดําเนินการในการแกปญหา 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑.  บวก ลบ  และบวก ลบระคนของจํานวน

นับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย  พรอมทั้ง 
     ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ 
     คําตอบ

 ความหมายของการบวก  และการใช
เครื่องหมาย +

 การบวกที่ไมมีการทด 
 ความหมายของการลบ  และการใช

เครื่องหมาย –
 การลบที่ไมมีการกระจาย 
 การบวก  ลบระคน     

ป.๑

๒.  วิเคราะหและหาคําตอบของโจทย
ปญหา และโจทยปญหาระคนของ
จํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ

 โจทยปญหาการบวก การลบ
 โจทยปญหาการบวก ลบระคน
 การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ

๑.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก ลบ คูณ หาร 
      ระคนของจํานวนนับไมเกินหนึ่งพัน

และศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความ
     สมเหตุสมผลของคําตอบ

 การบวก  การลบ
 ความหมายของการคูณ  และการใช

เครื่องหมาย  
 การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนไม

เกินสองหลัก
 ความหมายของการหาร และการใช

เครื่องหมาย  
 การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน

ป.๒

๒.  วิเคราะหและหาคําตอบของโจทย
ปญหาและโจทยปญหาระคนของ
จํานวนนับไมเกินหนึ่งพันและศูนย
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ

 โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร

 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน       
 การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ  

การคูณ  การหาร



๑๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
      ระคนของจํานวนนับไมเกินหนึ่งแสน 
     และศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความ
     สมเหตุสมผลของคําตอบ

 การบวก  การลบ
 การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวน
    ไมเกินสี่หลัก
 การคูณจํานวนสองหลักกับจํานวนสอง

หลัก
 การหารที่ตัวตั้งไมเกินสี่หลักและตัวหาร

มีหนึ่งหลัก     
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน

ป.๓

๒.  วิเคราะหและแสดงวิธีหาคําตอบของ
     โจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของ
     จํานวนนับไมเกินหนึ่งแสนและศูนย  
     พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ      

สมผลของคําตอบและสรางโจทยได
     

 โจทยปญหาการบวก
 โจทยปญหาการลบ
 โจทยปญหาการคูณ
 โจทยปญหาการหาร
 โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร

ระคน
 การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ  

การคูณ  การหาร

๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
     ระคนของจํานวนนับและศูนย  พรอมทั้ง
     ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
     คําตอบ

 การบวก  การลบ
 การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวน

มากกวาสี่หลัก
 การคูณจํานวนมากกวาหนึ่งหลักกับ

จํานวนมากกวาสองหลัก
 การหารที่ตัวหารไมเกินสามหลัก
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน
 การเฉลี่ย  

ป.๔

๒.  วิเคราะหและแสดงวิธีหาคําตอบของ
     โจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของ 
     จํานวนนับและศูนย  พรอมทั้งตระหนัก 
     ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ และ
     สรางโจทยได

 โจทยปญหาการบวก  การลบ
 โจทยปญหาการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับ

จํานวนมากกวาสี่หลัก
 โจทยปญหาการคูณจํานวนมากกวาหนึ่ง

หลักกับจํานวนมากกวาสองหลัก
 โจทยปญหาการหารที่ตัวหารไมเกิน    

สามหลัก



๑๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ หารระคน
 การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ  

การคูณ  การหาร
๓.  บวกและลบเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน  การบวกและการลบเศษสวนที่มีตัวสวน

เทากัน

ป.๕ ๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
ระคนของเศษสวน  พรอมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ

 การบวก การลบเศษสวนที่ตัวสวนตัว
หนึ่งเปนพหุคูณของตัวสวนอีกตัวหนึ่ง

 การคูณเศษสวนกับจํานวนนับ
 การคูณเศษสวนกับเศษสวน 
 การหารเศษสวนดวยจํานวนนับ
 การหารจํานวนนับดวยเศษสวน
 การหารเศษสวนดวยเศษสวน
 การบวก ลบ คูณระคนของเศษสวน

๒.  บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคน
ของทศนิยมที่คําตอบเปนทศนิยมไม
เกินสองตําแหนง  พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ

 การบวกและการลบทศนิยมไมเกินสอง
ตําแหนง

 การคูณทศนิยมไมเกินสองตําแหนงกับ
จํานวนนับ

 การคูณทศนิยมหนึ่งตําแหนงกับทศนิยม
หนึ่งตําแหนง

 การบวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยม
๓.  วิเคราะหและแสดงวิธีหาคําตอบของ
     โจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของ 
     จํานวนนับ เศษสวน ทศนิยม และ    

รอยละ พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ  และสราง
โจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวนนับได

 โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร และการบวก ลบ  คูณ  หาร
ระคนของจํานวนนับ

 โจทยปญหาที่ใชบัญญัติไตรยางค
 การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ  

การคูณ  การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  
หารระคนของจํานวนนับ

 โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหารเศษสวน

 โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณระคนของ
เศษสวน



๑๔

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 โจทยปญหาการบวก การลบ  การคูณ 

ทศนิยม และการสรางโจทยปญหา
 โจทยปญหารอยละในสถานการณตาง ๆ  

รวมถึงโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการ
หากําไร  ขาดทุน  การลดราคาและการ
หาราคาขาย

๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร 
      ระคนของเศษสวน  จํานวนคละ  และ
     ทศนิยม  พรอมทั้งตระหนักถึงความ 
     สมเหตุสมผลของคําตอบ

 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร

จํานวนคละ
 การบวก  ลบ คูณ  หารระคนของ

เศษสวนและจํานวนคละ
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร

ทศนิยมที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกิน
สามตําแหนง

 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของ
ทศนิยมที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกิน
สามตําแหนง

ป.๖

๒.  วิเคราะหและแสดงวิธีหาคําตอบของ 
     โจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของ 
     จํานวนนับ  เศษสวน จํานวนคละ 

ทศนิยม  และรอยละ  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ  และสรางโจทยปญหาเกี่ยวกับ
จํานวนนับได

 โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ 
การหาร  และการบวก ลบ  คูณ  หาร
ระคนของจํานวนนับ

 การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ 
การคูณ  การหาร และการบวก ลบ  คูณ  
หารระคนของจํานวนนับ

 โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคนของเศษสวน

 โจทยปญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคนของทศนิยม

 การสรางโจทยปญหาการคูณ การหาร  
และการคูณ หารระคนของทศนิยม



๑๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 โจทยปญหารอยละในสถานการณตาง ๆ  

รวมถึงโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการ
หากําไร ขาดทุน การลดราคา  การหา
ราคาขาย  การหาราคาทุน และดอกเบี้ย

๑. บวก  ลบ  คูณ  หารจํานวนเต็ม  และ
     นําไปใชแกปญหา ตระหนักถึงความ
     สมเหตุสมผลของคําตอบ อธิบายผลที่
     เกิดขึ้นจากการบวก  การลบ การคูณ  
     การหาร  และบอกความสัมพันธของ
     การบวกกับการลบ  การคูณกับการหาร
     ของจํานวนเต็ม

 การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร 
จํานวนเต็ม

 โจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวนเต็ม

ม.๑

๒. บวก  ลบ  คูณ  หารเศษสวนและ
      ทศนิยม  และนําไปใชแกปญหา  

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
บวก  การลบ  การคูณ การหาร   และ
บอกความสัมพันธของการบวกกับการ
ลบ  การคูณกับการหารของเศษสวน
และทศนิยม

 การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร  
เศษสวนและทศนิยม 

 โจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนและ
ทศนิยม

๓. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกกําลังของ
จํานวนเต็ม   เศษสวนและทศนิยม

 เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
เต็ม 

๔. คูณและหารเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกัน 
และเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม  

 การคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีฐาน
เดียวกัน  และเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม

ม.๒ ๑. หารากที่สองและรากที่สามของจํานวน
เต็มโดยการแยกตัวประกอบและ
นําไปใชในการแกปญหาพรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ  

 การหารากที่สองและรากที่สามของ
จํานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ และ
นําไปใช

๒. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่
สองและรากที่สามของจํานวนเต็ม 
เศษสวน และทศนิยม  บอกความสัมพันธ

 รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง



๑๖

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ของการยกกําลังกับการหารากของ
จํานวนจริง

ม.๓ – –
ม.๔-๖ ๑. เขาใจความหมายและหาผลลัพธที่เกิด

จากการบวก การลบ การคูณ การหาร
จํานวนจริง  จํานวนจริงที่อยูในรูปเลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  
และจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ

 การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร
จํานวนจริง 

 การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร
จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลข
ชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  และจํานวน
จริงที่อยูในรูปกรณฑ  



๑๗

สาระที่ ๑ จํานวนและการดําเนินการ

มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ – –
ป.๒ – –
ป.๓ – –
ป.๔ – –
ป.๕ ๑. บอกคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ  

เต็มรอย  และเต็มพันของจํานวนนับ 
และนําไปใชได

 คาประมาณใกลเคียงเปนจํานวนเต็มสิบ  
เต็มรอย  เต็มพัน

๑. บอกคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็ม
หลักตาง ๆ ของจํานวนนับ และ
นําไปใชได

 คาประมาณใกลเคียงเปนจํานวน
    เต็มหมื่น  เต็มแสน  และเต็มลาน

ป.๖

๒. บอกคาประมาณของทศนิยมไมเกิน
สามตําแหนง

 คาประมาณใกลเคียงทศนิยมหนึ่ง
ตําแหนงและสองตําแหนง

ม.๑ ๑. ใชการประมาณคาในสถานการณตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม  รวมถึงใชในการ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ที่ไดจากการคํานวณ

 การประมาณคาและการนําไปใช

ม.๒ ๑. หาคาประมาณของรากที่สอง และรากที่
สามของจํานวนจริง และนําไปใชใน
การแกปญหา  พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ

 รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง
และการนําไปใช

ม.๓ – –
ม.๔-๖ ๑. หาคาประมาณของจํานวนจริงที่อยูในรูป

กรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยก
กําลังโดยใชวิธีการคํานวณที่เหมาะสม 

 คาประมาณของจํานวนจริงที่อยูในรูป
กรณฑ  และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยก
กําลัง 



๑๘

สาระที่ ๑ จํานวนและการดําเนินการ

มาตรฐาน ค ๑.๔  เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ – –
ป.๒ – –
ป.๓ – –
ป.๔ – –
ป.๕ – –

๑. ใชสมบัติการสลับที่  สมบัติการเปลี่ยนหมู  
และสมบัติการแจกแจงในการคิดคํานวณ

 การบวก  การคูณ
 การบวก ลบ  คูณ  หารระคน

ป.๖

๒. หา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น.  ของจํานวนนับ
   

 ตัวประกอบ จํานวนเฉพาะ  และ                
ตัวประกอบเฉพาะ

 การหา  ห.ร.ม.
 การหา  ค.ร.น.  

ม.๑ ๑. นําความรูและสมบัติเกี่ยวกับจํานวนเต็ม
ไปใชในการแกปญหา   

 ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. ของจํานวนนับ และ
การนําไปใช

 การนําความรูและสมบัติเกี่ยวกับจํานวน
เต็มไปใช

ม.๒ ๑. บอกความเกี่ยวของของจํานวนจริง    
จํานวนตรรกยะ และจํานวนอตรรกยะ

 จํานวนตรรกยะ  และจํานวนอตรรกยะ

ม.๓ – –
ม.๔-๖ ๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการ

บวก  การคูณ  การเทากัน  การไมเทากัน  
และนําไปใชได 

 สมบัติของจํานวนจริง  และการนําไปใช



๑๙

สาระที่ ๒ การวัด

มาตรฐาน ค ๒.๑  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑.  บอกความยาว น้ําหนัก ปริมาตรและ 
     ความจุ โดยใชหนวยที่ไมใชหนวย 
     มาตรฐาน

 การเปรียบเทียบความยาว                      
(สูงกวา  เตี้ยกวา  ยาวกวา  สั้นกวา 

     ยาวเทากัน สูงเทากัน)
 การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใช

หนวยมาตรฐาน
 การเปรียบเทียบน้ําหนัก                    

(หนักกวา  เบากวา  หนักเทากัน)
 การชั่งโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย

มาตรฐาน
 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 

(มากกวา  นอยกวา  เทากัน  จุมากกวา     
จุนอยกวา  จุเทากัน)

 การตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย
มาตรฐาน

ป.๑

๒.  บอกชวงเวลา  จํานวนวันและชื่อวันใน
     สัปดาห

 ชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน  กลางคืน  
เชา  สาย เที่ยง  บาย  เย็น)

 จํานวนวันและชื่อวันในสัปดาห

๑.  บอกความยาวเปนเมตร  และเซนติเมตร
     และเปรียบเทียบความยาวในหนวย 
     เดียวกัน

 การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร)
 การเปรียบเทียบความยาว (หนวยเดียวกัน)

๒.  บอกน้ําหนักเปนกิโลกรัมและขีด  และ
     เปรียบเทียบน้ําหนักในหนวยเดียวกัน

 การชั่งน้ําหนัก (กิโลกรัม  ขีด)
 การเปรียบเทียบน้ําหนัก  (หนวยเดียวกัน)

ป.๒

๓.  บอกปริมาตรและความจุเปนลิตร  และ
     เปรียบเทียบปริมาตรและความจุ

 การตวง (ลิตร)
 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 

(ลิตร)



๒๐

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๔. บอกจํานวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญ    
    และธนบัตร

 ชนิดและคาของเงินเหรียญและธนบัตร
 การเปรียบเทียบคาของเงินเหรียญและ

ธนบัตร
 การบอกจํานวนเงินทั้งหมด (บาท สตางค)

๕.  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา (ชวง ๕ 
นาที)

 การบอกเวลาเปนนาฬิกากับนาที         
(ชวง ๕ นาที)

๖.  บอกวัน  เดือน  ป  จากปฏิทิน  การอานปฏิทิน  เดือนและอันดับที่ของ
เดือน

๑.  บอกความยาวเปนเมตร  เซนติเมตร  และ
     มิลลิเมตร  เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม   
     และเปรียบเทียบความยาว

 การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร  
มิลลิเมตร)

 การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม  
(ไมเมตร  ไมบรรทัด   สายวัดตัว  สายวัด
ชนิดตลับ)

 การเปรียบเทียบความยาว
 การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร)

ป.๓

๒.  บอกน้ําหนักเปนกิโลกรัม  กรัม  และขีด
     เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม  และ
     เปรียบเทียบน้ําหนัก

 การชั่ง (กิโลกรัม   กรัม  ขีด)
 การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม                      

(เครื่องชั่งสปริง  เครื่องชั่งน้ําหนักตัว  
เครื่องชั่งสองแขน  เครื่องชั่งแบบตุมถวง)

 การเปรียบเทียบน้ําหนัก
 การคาดคะเนน้ําหนัก (กิโลกรัม)

๓.  บอกปริมาตรและความจุเปนลิตร   
     มิลลิลิตร เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม    
     และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุใน 
     หนวยเดียวกัน

 การตวง (ลิตร  มิลลิลิตร)
 การเลือกเครื่องตวง (ถัง ลิตร ชอนตวง 

กระบอกตวง  ถวยตวง  เครื่องตวงน้ํามัน
เชื้อเพลิง และหยอดเครื่อง* )

 การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของและ
ความจุของภาชนะ (หนวยเดียวกัน)

* เปนชื่อเฉพาะของเครื่องมือที่ใชในการเติมน้ํามัน (สํานักชั่ง  ตวง  วัด  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
กระทรวงพาณิชย)



๒๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความ

จุของภาชนะ (ลิตร)
๔.  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา (ชวง ๕ 

นาที) อานและเขียนบอกเวลาโดยใชจุด
 การบอกเวลาเปนนาฬิกาและนาที (ชวง  ๕  

นาที)
 การเขียนบอกเวลาโดยใชจุดและการอาน

๕.  บอกความสัมพันธของหนวยการวัด
        ความยาว  น้ําหนัก  และเวลา

 ความสัมพันธของหนวยความยาว 
(มิลลิเมตรกับเซนติเมตร  เซนติเมตรกับ
เมตร)

 ความสัมพันธของหนวยการชั่ง (กิโลกรัม
กับขีด  ขีดกับกรัม  กิโลกรัมกับกรัม)

 ความสัมพันธของหนวยเวลา  (นาทีกับ
ชั่วโมง  ชั่วโมงกับวัน  วันกับสัปดาห  วัน
กับเดือน  เดือนกับป  วันกับป)

๖.  อานและเขียนจํานวนเงินโดยใชจุด  การเขียนจํานวนเงินโดยใชจุด
     และการอาน 

ป.๔ ๑.  บอกความสัมพันธของหนวยการวัด
ความยาว  น้ําหนัก  ปริมาตรหรือความจุ 
และเวลา

 ความสัมพันธของหนวยความยาว 
(เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับ
เซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร                
วากับเมตร)

 ความสัมพันธของหนวยการชั่ง (กรัมกับ
กิโลกรัม  กิโลกรัมกับเมตริกตัน  ขีดกับ
กรัม)

 ความสัมพันธของหนวยการตวง (มิลลิลิตร
กับลูกบาศกเซนติเมตร  มิลลิลิตรกับลิตร  
ลูกบาศกเซนติเมตรกับลิตร)

 ความสัมพันธของหนวยเวลา (วินาทีกับ
นาที   นาทีกับชั่วโมง  ชั่วโมงกับวัน  วันกับ
สัปดาห  วันกับเดือน  สัปดาหกับป  เดือน
กับป  วันกับป)



๒๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒.  หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การหาพื้นที่เปนตารางหนวยและตาราง

เซนติเมตร 
 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

๓.  บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา  อานและ
     เขียนเวลาโดยใชจุด  และบอกระยะ
     เวลา

 การบอกเวลาจากหนาปดนาฬิกาเปนนาฬิกา
และนาที 

 การเขียนบอกเวลาโดยใชจุดและการอาน
 การบอกระยะเวลา

๔.  คาดคะเนความยาว น้ําหนัก  ปริมาตร
     หรือความจุ

 การคาดคะเนความยาว  (เมตรเซนติเมตร วา)
 การคาดคะเนน้ําหนัก (กิโลกรัม ขีด)
 การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ (ลิตร)

ป.๕ ๑. บอกความสัมพันธของหนวยการวัด 
      ปริมาตร  หรือความจุ

 ความสัมพันธของหนวยการวัดปริมาตรหรือ
ความจุ (ลูกบาศกเซนติเมตร ลูกบาศกเมตร)

๒. หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม                     
     รูปสามเหลี่ยม

 ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
 ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

๓. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและ
รูปสามเหลี่ยม

 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

๔.  วัดขนาดของมุม  การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร
 การหาขนาดของมุมกลับ

๕. หาปริมาตรหรือความจุของ 
     ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 การหาปริมาตรเปนลูกบาศกหนวย  ลูกบาศก
เซนติเมตร และลูกบาศกเมตร

 การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉากโดยใชสูตร

๑.  อธิบายเสนทางหรือบอกตําแหนงของ
     สิ่งตาง ๆ โดยระบุทิศทาง  และ 
     ระยะทางจริง  จากรูปภาพ  แผนที่  และ 
     แผนผัง

 ทิศ
 การบอกตําแหนงโดยใชทิศ
 มาตราสวน
 การอานแผนผัง

ป.๖

๒.  หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใชความยาว
ของดาน

 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใชสมบัติของ
เสนทแยงมุม



๒๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓.  หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
     วงกลม

 การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาว
รอบวง

 การหาพื้นที่ของรูปวงกลม
ม.๑ – –

๑. เปรียบเทียบหนวยความยาว  หนวย
พื้นที่  ในระบบเดียวกัน และตางระบบ  
และเลือกใชหนวยการวัดไดอยาง
เหมาะสม

 การวัดความยาว  พื้นที่  และการนําไปใช
 การเลือกใชหนวยการวัดเกี่ยวกับความยาว 

และพื้นที่

๒. คาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พื้นที่  
ปริมาตรและน้ําหนักไดอยางใกลเคียง  
และอธิบายวิธีการที่ใชในการคาดคะเน     

ม.๒

๓. ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม   

 การคาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พื้นที่ปริมาตร   
และน้ําหนัก   และการนําไปใช

๑. หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก     พื้นที่ผิวของปริซึม และทรงกระบอกม.๓
๒. หาปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก 

พีระมิด  กรวย และทรงกลม      
 ปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก พีระมิด  

กรวย  และทรงกลม
๓. เปรียบเทียบหนวยความจุ หรือหนวย

ปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตาง
ระบบ  และเลือกใชหนวยการวัดได
อยางเหมาะสม       

 การเปรียบเทียบหนวยความจุหรือหนวย
ปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตางระบบ 

 การเลือกใชหนวยการวัดเกี่ยวกับความจุ
หรือปริมาตร

๔. ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม    

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด

ม.๔-๖ ๑. ใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม  ในการคาดคะเนระยะทางและ
ความสูง

 อัตราสวนตรีโกณมิติและการนําไปใช



๒๔

สาระที่ ๒ การวัด

มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหาเกี่ยวกับการวัด

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ – –
ป.๒ ๑.  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว   

     การชั่ง  การตวง  และเงิน
 โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  
     (บวก  ลบ)
 โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง  (บวก  ลบ)
 โจทยปญหาเกี่ยวกับการตวง (บวก  ลบ 
     คูณ  หาร)
 โจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน  (บวก  ลบ  
     หนวยเปนบาท)

๑.  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  
     การชั่ง  การตวง  เงิน  และเวลา

 โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว    
(บวก  ลบ)

 โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง  (บวก  ลบ)
 โจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตร และความจุ 

(บวก  ลบ)
 โจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก  ลบ)
 โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา

๒.  อานและเขียนบันทึกรายรับรายจาย  การอานและเขียนบันทึกรายรับรายจาย

ป.๓

๓.  อานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
     เหตุการณที่ระบุเวลา

 การอานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา

๑.  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  
     การชั่ง   การตวง  เงิน  และเวลา

 โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว   
 โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง    
 โจทยปญหาเกี่ยวกับการตวง
 โจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน
 โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา

๒.  เขียนบันทึกรายรับ รายจาย  การเขียนบันทึกรายรับรายจาย

ป.๔

๓.  อานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
     เหตุการณที่ระบุเวลา

 การอานและการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา

 การอานตารางเวลา



๒๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๕ ๑.  แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาว

     รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูป 
     สามเหลี่ยม

 โจทยปญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
      มุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม  
 โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของ

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม
๑.  แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาว
     รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

 การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
 โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
 โจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและ

พื้นที่ของรูปวงกลม

ป.๖

๒.  แกปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ 
     ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 โจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

๓.  เขียนแผนผังแสดงตําแหนงของสิ่ง  
     ตาง ๆ และแผนผังแสดงเสนทางการ 
     เดินทาง

 การเขียนแผนผังแสดงสิ่งตาง ๆ  
 การเขียนแผนผังแสดงเสนทางการเดินทาง
 การเขียนแผนผังโดยสังเขป

ม.๑ – –
ม.๒ ๑. ใชความรูเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่

แกปญหาในสถานการณตาง ๆ   
 การใชความรูเกี่ยวกับความยาว และพื้นที่ 

ในการแกปญหา 
ม.๓ ๑. ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่   พื้นที่ผิว และ

ปริมาตรในการแกปญหาในสถานการณ 
ตาง ๆ

 การใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว  และ
ปริมาตรในการแกปญหา   

ม.๔-๖ ๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทางและ
ความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติ

 โจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง  และความสูง 



๒๖

สาระที่ ๓  เรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ ๑.   จําแนกรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม           

      รูปวงกลม  รูปวงรี
 รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม     

รูปวงรี 

๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติวา
     เปนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
     รูปวงกลม หรือรูปวงรี

 รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม     
รูปวงรี

๒.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติวา 
     เปนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม   
     หรือทรงกระบอก

 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  
ทรงกระบอก

ป.๒

๓.  จําแนกระหวางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
      กับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  และรูป
     วงกลมกับทรงกลม

 รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสาม
มิติ

๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่ 
     เปนสวนประกอบของสิ่งของที่มี 
     ลักษณะเปนรูปเรขาคณิตสามมิติ

 รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสามเหลี่ยม               
รูปสี่เหลี่ยม  รูปหาเหลี่ยม   รูปหกเหลี่ยม  
รูปแปดเหลี่ยม

๒.  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกน 
       สมมาตรจากรูปที่กําหนดให

 รูปที่มีแกนสมมาตร

ป.๓

๓.   เขียนชื่อจุด  เสนตรง รังสี  สวนของ
      เสนตรง  มุม  และเขียนสัญลักษณ

 จุด  เสนตรง  รังสี  สวนของเสนตรง  
จุดตัด มุม และสัญลักษณ

๑.   บอกชนิดของมุม  ชื่อมุม   
      สวนประกอบของมุม  และเขียน 
      สัญลักษณ

 สวนประกอบของมุม  
 การเขียนชื่อและสัญลักษณแทนมุม
 ชนิดของมุม (มุมฉาก  มุมแหลม มุมปาน)

๒.  บอกไดวาเสนตรงหรือสวนของ 
     เสนตรงคูใดขนานกัน  พรอมทั้งใช 
     สัญลักษณแสดงการขนาน

 เสนขนาน  และสัญลักษณแสดงการขนาน

ป.๔

๓.  บอกสวนประกอบของรูปวงกลม  สวนประกอบของรูปวงกลม  
    (จุดศูนยกลาง  รัศมี  เสนผานศูนยกลาง  

และเสนรอบวงหรือเสนรอบรูปวงกลม)



๒๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๔.  บอกไดวารูปใดหรือสวนใดของ

สิ่งของมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก และจําแนกไดวาเปนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

๕.  บอกไดวารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด 
     เปนรูปที่มีแกนสมมาตร และบอก 
    จํานวนแกนสมมาตร     

 รูปที่มีแกนสมมาตร

๑.  บอกลกัษณะและจําแนกรูปเรขาคณิต
สามมิติชนิดตาง ๆ 

 ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  
พีระมิด

๒.  บอกลักษณะ  ความสัมพันธและ 
     จําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ 

 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   รูปสี่เหลี่ยมผืนผา              
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน                          
รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู   
รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว

ป.๕

๓.  บอกลักษณะ  สวนประกอบ   
     ความสัมพันธ  และจําแนก  
    รูปสามเหลี่ยมชนิดตาง ๆ 

 รูปสามเหลี่ยมแบงตามลักษณะของดาน
 รูปสามเหลี่ยมแบงตามลักษณะของมุม
 สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่ 
     เปนสวนประกอบของรูปเรขาคณิต

สามมิติ

 สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
(ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  
ทรงกระบอก  กรวย ปริซึม  พีระมิด)

๒. บอกสมบัติของเสนทแยงมุมของรูป
     สี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ 

 สมบัติของเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

ป.๖

๓.  บอกไดวาเสนตรงคูใดขนานกัน  การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุมแยง
 การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยผลบวกของ

ขนาดของมุมภายในที่อยูบนขางเดียวกัน
ของเสนตัดเปน  ๑๘๐  องศา



๒๘

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. สรางและบอกขั้นตอนการสราง

พื้นฐานทางเรขาคณิต
 การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต              

(ใชวงเวียนและ สันตรง) 
๑) การสรางสวนของเสนตรงใหยาว

เทากับความยาวของสวนของเสนตรง
ที่กําหนดให

๒) การแบงครึ่งสวนของเสนตรงที่
กําหนดให

๓) การสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาด
ของมุมที่กําหนดให

๔) การแบงครึ่งมุมที่กําหนดให
๕) การสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอก

มายังเสนตรงที่กําหนดให
๖) การสรางเสนตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบน

เสนตรงที่กําหนดให
๒. สรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชการ

สรางพื้นฐานทางเรขาคณิต  และบอก
ขั้นตอนการสรางโดยไมเนนการ
พิสูจน

 การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใชการ
สรางพื้นฐานทางเรขาคณิต (ใชวงเวียน
และสันตรง)

ม.๑

๓. สืบเสาะ  สังเกต  และคาดการณ
เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

 สมบัติทางเรขาคณิตที่ตองการการ
สืบเสาะ สังเกต  และคาดการณ  เชน  
ขนาดของมุมตรงขามที่เกิดจากสวนของ
เสนตรงสองเสนตัดกัน และมุมที่เกิดจาก
การตัดกันของเสนทแยงมุมของรูป
สี่เหลี่ยม

๔. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิต
สามมิติจากภาพที่กําหนดให  

 ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ

๕. ระบุภาพสองมิติที่ไดจากการมอง
ดานหนา (front  view) ดานขาง (side 
view)  หรือ ดานบน (top  view) ของ
รูปเรขาคณิตสามมิติที่กําหนดให  

 ภาพที่ไดจากการมองดานหนา (front 
view)  ดานขาง (side view)  และดานบน 
(top view)  ของรูปเรขาคณิตสามมิติ



๒๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๖. วาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติ

ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก  เมื่อ
กําหนดภาพสองมิติที่ไดจากการมอง
ดานหนา  ดานขาง และดานบนให

 การวาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก  เมื่อ
กําหนดภาพสองมิติที่ไดจากการมอง
ดานหนา ดานขาง และดานบนให

ม.๒ – –
ม.๓ ๑. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม  

พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และ
ทรงกลม     

 ลักษณะและสมบัติของปริซึม  พีระมิด  
ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลม

ม.๔-๖ – –



๓๐

สาระที่ ๓   เรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๓.๒ ใชการนึกภาพ (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)   
  และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ – –
ป.๒ ๑.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบ 

     ของรูปเรขาคณิต
 การเขียนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม        

รูปวงกลม และรูปวงรีโดยใชแบบของรูป
๑.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่

กําหนดใหในแบบตาง ๆ
 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติป.๓

๒.  บอกรูปเรขาคณิตตาง ๆ ที่อยูใน 
     สิ่งแวดลอมรอบตัว

 รูปเรขาคณิตสองมิติ

ป.๔ ๑.  นํารูปเรขาคณิตมาประดิษฐเปน 
     ลวดลายตาง ๆ

 การประดิษฐลวดลายโดยใชรูปเรขาคณิต

๑.  สรางมุมโดยใชโพรแทรกเตอร
    

 ชนิดของมุม
 การสรางมุมโดยใชโพรแทรกเตอร

๒.  สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูป
สามเหลี่ยม และรูปวงกลม

    

 การสรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 การสรางรูปสามเหลี่ยม
 การสรางรูปวงกลม

ป.๕

๓.  สรางเสนขนานโดยใชไมฉาก
    

 การสรางเสนขนานใหผานจุดที่กําหนดให
โดยใชไมฉาก

๑.  ประดิษฐทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
     ทรงกระบอก กรวย  ปริซึม  และ 
     พีระมิด จากรูปคลี่หรือรูป
     เรขาคณิตสองมิติที่กําหนดให

 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม  ทรงกระบอก 
กรวย ปริซึม พีระมิด)

 การประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติ

ป.๖

๒.  สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ  การสรางรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาว
ของดานและขนาดของมุม หรือเมื่อ
กําหนดความยาวของเสนทแยงมุม



๓๑

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๑ – –

๑. ใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากันทุก
ประการของรูปสามเหลี่ยมและ
สมบัติของเสนขนานในการให
เหตุผลและแกปญหา

 ดานและมุมคูที่มีขนาดเทากันของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปที่เทากันทุกประการ

 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธกัน
แบบ  ดาน– มุม– ดาน   มุม–ดาน–มุม       
ดาน – ดาน –ดาน   และ    มุม– มุม– ดาน  

 สมบัติของเสนขนาน   
 การใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากันทุก

ประการของรูปสามเหลี่ยมและสมบัติของ
เสนขนานในการใหเหตุผลและการ
แกปญหา

๒. ใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
ในการใหเหตุผลและแกปญหา         

 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  และการ
นําไปใช

๓. เขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตใน
เรื่อง การเลื่อนขนาน  การสะทอน และ
การหมุน และนําไปใช

ม.๒

๔. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน    
การสะทอนและการหมุนรูปตนแบบ  
และอธิบายวิธีการที่จะไดภาพที่
ปรากฏเมื่อกําหนดรูปตนแบบและ
ภาพนั้นให   

 การเลื่อนขนาน  การสะทอน  การหมุน 
และการนําไปใช

ม.๓ ๑. ใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายใน
การใหเหตุผลและการแกปญหา         

 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายและการ
นําไปใช

ม.๔-๖ – –



๓๒

สาระที่ ๔ พีชคณิต

มาตรฐาน ค ๔.๑   เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ  และฟงกชัน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑.  บอกจํานวนและความสัมพันธใน   
     แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑     
     ทีละ ๒   และลดลงทีละ ๑

 แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑  
    ทีละ ๒
 แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๑

ป.๑

๒.  บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูป 
     ของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่ 
     สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง

 แบบรูปของรูปที่มีรูปราง  ขนาดหรือสีที่
สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง  เชน 

๑.  บอกจํานวนและความสัมพันธใน   
     แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕     
     ทีละ ๑๐   ทีละ ๑๐๐  และลดลง
     ทีละ ๒ ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐

 แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕ 
    ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
 แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๒  

    ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐

ป.๒

๒.  บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูป 
     ของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่ 
     สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง

 แบบรูปของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่
สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง  เชน

๑.  บอกจํานวนและความสัมพันธใน   
     แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓     
     ทีละ ๔   ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐   
     และลดลงทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ ๕         
     ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐  และแบบรูปซ้ํา

 แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓  
    ทีละ ๔ ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐
 แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๓  
    ทีละ ๔   ทีละ ๕  ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐
 แบบรูปซ้ํา

ป.๓

๒.  บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูป 
     ของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่ 
     สัมพันธกันสองลักษณะ

 แบบรูปของรูปที่มีรูปราง  ขนาด  หรือสีที่
สัมพันธกันสองลักษณะ เชน  

 

๑.  บอกจํานวนและความสัมพันธใน   
     แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงทีละเทากัน

 แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
    ทีละเทากัน

ป.๔

๒.  บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูป  
     ของรูปที่กําหนดให

 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ     
เชน



๓๓

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๕ ๑.  บอกจํานวนและความสัมพันธใน 

     แบบรูปของจํานวนที่กําหนดให
 แบบรูปของจํานวน

ป.๖ ๑.  แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป  ปญหาเกี่ยวกับแบบรูป
ม.๑ ๑. วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธ

ของแบบรูปที่กําหนดให  
 ความสัมพันธของแบบรูป

ม.๒ – –
ม.๓ – –

๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต 

 เซตและการดําเนินการของเซต

๒. เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย

 การใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน  เขียน
แสดงความสัมพันธและ ฟงกชันใน
รูปตาง ๆ  เชน ตาราง  กราฟ และ
สมการ

 ความสัมพันธและฟงกชัน
 กราฟของความสัมพันธและฟงกชัน

๔. เขาใจความหมายของลําดับและหา
พจนทั่วไปของลําดับจํากัด

 ลําดับและการหาพจนทั่วไปของลําดับ
จํากัด  

ม.๔-๖

๕. เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต 
และลําดับเรขาคณิต  หาพจนตาง ๆ 
ของลําดับเลขคณิตและลําดับ
เรขาคณิต และนําไปใช  

 ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต    
  



๓๔

สาระที่ ๔    พีชคณิต

มาตรฐาน ค ๔.๒  ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  (mathematical  model)

    อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ – –
ป.๒ – –
ป.๓ – –
ป.๔ – –
ป.๕ – –
ป.๖ ๑.  เขียนสมการจากสถานการณหรือ 

     ปญหา และแกสมการพรอมทั้งตรวจ 
     คําตอบ

 สมการเชิงเสนที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตัว
 การแกสมการโดยใชสมบัติของการ

เทากันเกี่ยวกับการบวก  การลบ การคูณ 
หรือการหาร

 การแกโจทยปญหาดวยสมการ
๑. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวอยางงาย   สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
๒. เขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจาก

สถานการณ หรือปญหาอยางงาย   
 การเขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจาก

สถานการณหรือปญหา
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียวอยางงาย  พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ

 โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน
     ตัวแปรเดียว

๔. เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
แสดงความเกี่ยวของของปริมาณสองชุด
ที่กําหนดให   

ม.๑

๕. อานและแปลความหมายของกราฟบน
ระนาบในระบบพิกัดฉากที่กําหนดให  

 กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ

 โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน
     ตัวแปรเดียว 

ม.๒

๒. หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของ
รูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อน
ขนาน การสะทอน และการหมุนบน
ระนาบในระบบพิกัดฉาก   

 การเลื่อนขนาน การสะทอน และการ
หมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบในระบบ
พิกัดฉาก



๓๕

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. ใชความรูเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวในการแกปญหา  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ    

 อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและการ
นําไปใช

๒. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวของระหวาง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธเชิง
เสน  

 กราฟแสดงความเกี่ยวของระหวาง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธเชิงเสน

๓. เขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร    กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร
๔. อานและแปลความหมาย  กราฟของ

ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และ
กราฟอื่น ๆ   

 กราฟของระบบสมการเชิงเสนสอง
    ตัวแปร
 กราฟอื่น ๆ

ม.๓

๕. แกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  
และนําไปใชแกปญหา  พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ   

 ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และการ
นําไปใช

๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดงเซต 
และนําไปใชแกปญหา

 แผนภาพเวนน-ออยเลอร

๒. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให
เหตุผลโดยใชแผนภาพเวนน-ออยเลอร

 การใหเหตุผล 

๓. แกสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรี
ไมเกินสอง 

 สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม
เกินสอง

๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจาก
สถานการณ หรือปญหาและนําไปใช
ในการแกปญหา

 ความสัมพันธหรือฟงกชัน

๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ ฟงกชัน      
ในการแกปญหา

 กราฟของสมการ  อสมการ  ฟงกชัน  
และการนําไปใช

ม.๔-๖

๖. เขาใจความหมายของผลบวก n พจน
แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต หาผลบวก n พจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
โดยใชสูตรและนําไปใช

 อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 



๓๖

สาระที่ ๕   การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน

มาตรฐาน ค ๕.๑   เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ – –
ป.๒ – –

๑.  รวบรวมและจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
     และสิ่งแวดลอมใกลตัวที่พบเห็นใน
     ชีวิตประจําวัน

 การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
จําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ
สิ่งแวดลอมใกลตัวที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน

ป.๓

๒.  อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพและ
     แผนภูมิแทงอยางงาย

 การอานแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แทง

๑.  รวบรวมและจําแนกขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
จําแนกขอมูล

๒.  อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิ
แทงและตาราง

 การอานแผนภูมิรูปภาพ
 การอานแผนภูมิแทง
 การอานตาราง

ป.๔

๓.  เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง  การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แทง

๑.  เขียนแผนภูมิแทงที่มีการยนระยะของเสน
     แสดงจํานวน

 การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
จําแนกขอมูล

 การเขียนแผนภูมิแทงที่มีการยนระยะ
ของเสนแสดงจํานวน

ป.๕

๒.  อานขอมูลจากแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ  การอานแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ
ป.๖ ๑.   อานขอมูลจากกราฟเสน  และแผนภูมิรูป 

      วงกลม
 การอานกราฟเสน และแผนภูมิรูป

วงกลม
๒.  เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบและ
      กราฟเสน

 การเขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ
    และกราฟเสน

ม.๑ – –
ม.๒ ๑. อานและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูป

วงกลม
 แผนภูมิรูปวงกลม



๓๗

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. กําหนดประเด็น และเขียนขอคําถาม

เกี่ยวกับปญหาหรือสถานการณตาง ๆ  
รวมทั้งกําหนดวิธีการศึกษาและการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เหมาะสม      

 การเก็บรวบรวมขอมูล

๒. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม
ของขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่ และ
เลือกใชไดอยางเหมาะสม   

 คากลางของขอมูล และการนําไปใช

๓. นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม    การนําเสนอขอมูล

ม.๓

๔. อาน แปลความหมาย  และวิเคราะหขอมูล
ที่ไดจากการนําเสนอ    

 การวิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอ

๑. เขาใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอยางงาย  การสํารวจความคิดเห็น
๒. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม     

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทล
ของขอมูล

ม.๔-๖

๓. เลือกใชคากลางที่เหมาะสมกับขอมูลและ       
วัตถุประสงค

 คากลางของขอมูล
 การวัดการกระจายของขอมูล
 การหาตําแหนงที่ของขอมูล



๓๘

สาระที่ ๕   การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน

มาตรฐาน ค ๕.๒ ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได
  อยางสมเหตุสมผล

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ – –
ป.๒ – –
ป.๓ – –
ป.๔ – –
ป.๕ ๑.  บอกไดวาเหตุการณที่กําหนดใหนั้น

      –     เกิดขึ้นอยางแนนอน
– อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได
– ไมเกิดขึ้นอยางแนนอน

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณตาง ๆ 

ป.๖ ๑.  อธิบายเหตุการณโดยใชคําที่มีความหมาย
     เชนเดียวกับคําวา
     –     เกิดขึ้นอยางแนนอน

– อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได
     –     ไมเกิดขึ้นอยางแนนอน

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณตาง ๆ

ม.๑ ๑. อธิบายไดวาเหตุการณที่กําหนดให 
เหตุการณใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได

     มากกวากัน

 โอกาสของเหตุการณ

ม.๒ ๑. อธิบายไดวาเหตุการณที่กําหนดให 
เหตุการณใดเกิดขึ้นแนนอน เหตุการณใด
ไมเกิดขึ้นแนนอน และเหตุการณใดมี
โอกาสเกิดขึ้นไดมากกวากัน

 โอกาสของเหตุการณ

ม.๓ ๑. หาความนาจะเปนของเหตุการณจากการ
ทดลองสุมที่ผลแตละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น  
เทา ๆ กัน  และใชความรูเกี่ยวกับความ
นาจะเปนในการคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผล   

 การทดลองสุมและเหตุการณ
 ความนาจะเปนของเหตุการณ 
 การใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน

ในการคาดการณ



๓๙

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. นําผลที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใช  

คาดการณในสถานการณที่กําหนดให
 การสํารวจความคิดเห็นม.๔-๖

๒. อธิบายการทดลองสุม เหตุการณ ความนา
       จะเปนของเหตุการณ  และนําผลที่ไดไปใช

คาดการณในสถานการณที่กําหนดให

 กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ
 การทดลองสุม
 แซมเปลสเปซ
 เหตุการณ
 ความนาจะเปนของเหตุการณ



๔๐

สาระที่ ๕ :  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน

มาตรฐาน ค ๕.๓ :  ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ – –
ป.๒ – –
ป.๓ – –
ป.๔ – –
ป.๕ – –
ป.๖ – –
ม.๑ – –
ม.๒ – –

๑. ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปน
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ    

ม.๓

๒. อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
ไดจากการนําเสนอขอมูลทางสถิติ  

 การใชความรูเกี่ยวกับสถิติ  และ 
ความนาจะเปนประกอบการตัดสินใจ

๑. ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการ
ตัดสินใจ

 สถิติและขอมูลม.๔-๖

๒. ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและแกปญหา

 ความนาจะเปนของเหตุการณ



๔๑

สาระที่ ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร

มาตรฐาน ค ๖.๑   มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ   และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.๑ – ๓ ๑. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

๒. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

๓. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม

๔. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการ
นําเสนอไดอยางถูกตอง

๕. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ

๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

-

ป.๔ – ๖ ๑. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
๒. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

๓. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม

๔. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
นําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

๕. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ

๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

-



๔๒

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.๑– ม.๓ ๑. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

๒. ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการ
แกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

๓. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม

๔. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการ
นําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน

๕. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  
      และนําความรู  หลักการ  กระบวนการทาง

คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ  
๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

-

ม.๔ – ม.๖ ๑. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
๒. ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการ
แกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

๓. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม

๔. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการ
นําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน

๕. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  
และนําความรู  หลักการ  กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ  

๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

-
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อภิธานศัพท

การดําเนินการ  (operation)

การดําเนินการในที่นี้จะหมายถึงการดําเนินการของจํานวนและการดําเนินการของเซต  ซึ่งการ
ดําเนินการของจํานวนในที่นี้ไดแก  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การยกกําลัง และการถอดราก
ของจํานวนที่กําหนด   การดําเนินการของเซตในที่นี้ไดแก  ยูเนียน  อินเตอรเซกชัน  และคอมพลีเมนต
ของเซต

การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ (awareness of  reasonableness of answer)

การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ เปนการสํานึก เฉลียวใจ หรือฉุกคิดวาคําตอบที่
ไดมานั้นนาจะถูกตองหรือไม  เปนคําตอบที่เปนไปไดหรือเปนไปไมได  หรือเปนคําตอบที่ควรตอบ

หรือไม เชน  นักเรียนคนหนึ่งตอบวา 1 1

2 4
    เทากับ  2

6
 แสดงวานักเรียนคนนี้ไมตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ เพราะไมฉุกคิดวาเมื่อมีอยูแลวครึ่งหนึ่ง การเพิ่มจํานวนที่เปนบวกเขาไป 

ผลลัพธที่ไดออกมาตองมากกวาครึ่ง  แตคําตอบที่ได 2

6
 นั้นนอยกวาครึ่ง ดังนั้นคําตอบที่ไดไมนาจะ

ถูกตอง  สมควรที่จะตองคิดหาคําตอบใหม  
ผูที่มีความรูสึกเชิงจํานวนดีจะเปนผูที่ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการ

คํานวณหรือการแกปญหาไดดี  การประมาณคาเปนวิธีหนึ่งที่อาจชวยใหพิจารณาไดวาคําตอบที่ได
สมเหตุสมผลหรือไม

การนึกภาพ  (visualization)

การนึกภาพเปนการนึกถึงหรือวิเคราะหภาพหรือรูปเรขาคณิตตาง ๆ ในจินตนาการเพื่อคิดหา
คําตอบ  หรือกระบวนการที่จะไดภาพหรือเกิดภาพที่ปรากฏ  เชน  

                                          

เมื่อตองการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมในรูป ก  ถาสามารถใชการนึกภาพไดวาปริซึมดังกลาว
ประกอบดวยปริซึม ๒ แทงดังรูป ข  หรือ รูป ค   ก็อาจทําใหหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมในรูป ก  
ไดงายขึ้น

รูป ครูป ขรูป ก
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การประมาณ (approximation) 

การประมาณเปนการหาคาซึ่งไมใชคาที่แทจริง แตเปนการหาคาที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะ
นําไปใช เชน ประมาณ ๒๕.๒๐ เปน ๒๕ หรือประมาณ ๑๗๘ เปน ๑๘๐  หรือประมาณ ๑๘.๔๕ เปน 
๒๐ เพื่อสะดวกในการคํานวณ  คาที่ไดจากการประมาณ เรียกวา คาประมาณ

การประมาณคา (estimation)

การประมาณคาเปนการคํานวณหาผลลัพธโดยประมาณ ดวยการประมาณแตละจํานวนที่
เกี่ยวของกอนแลวจึงนํามาคํานวณหาผลลัพธ  การประมาณแตละจํานวนที่จะนํามาคํานวณอาจใช
หลักการปดเศษหรือไมใชก็ได  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละสถานการณ  

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)

การแปลงทางเรขาคณิตในที่นี้เนนเฉพาะการเปลี่ยนตําแหนงของรูปเรขาคณิตที่ลักษณะและ
ขนาดของรูปยังคงเดิม  ซึ่งเปนผลจากการเลื่อนขนาน (translation)  การสะทอน (reflection)  หรือการ
หมุน (rotation) โดยไมกลาวถึงสมการหรือสูตรที่แสดงความสัมพันธในการแปลงนั้น

การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณเกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณเปนกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรู
ขึ้นมาดวยตนเอง ในที่นี้ใชสมบัติทางเรขาคณิตเปนสื่อในการเรียนรู  ผูสอนควรกําหนดกิจกรรมทาง
เรขาคณิตที่ผูเรียนสามารถใชความรูพื้นฐานเดิมที่เคยเรียนมาเปนฐานในการตอยอดความรู  ดวยการ 
สํารวจ  สังเกต  หาแบบรูป และสรางขอความคาดการณที่อาจเปนไปได อยางไรก็ตามผูสอนตองให
ผูเรียนตรวจสอบวาขอความคาดการณนั้นถูกตองหรือไม โดยอาจคนควาหาความรูเพิ่มเติมวาขอความ
คาดการณนั้นสอดคลองกับสมบัติทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม ในการ
ประเมินผลสามารถพิจารณาไดจากการทํากิจกรรมของผูเรียน

ความรูสึกเชิงจํานวน (number sense)

ความรูสึกเชิงจํานวนเปนสามัญสํานึกและความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนที่อาจพิจารณาในดาน 
ตาง ๆ เชน

 เขาใจความหมายของจํานวนที่ใชบอกปริมาณ  (เชน  ดินสอ ๕ แทง)  และใชบอกอันดับที่  
(เชน วิ่งเขาเสนชัยเปนที่ ๕)

 เขาใจความสัมพันธที่หลากหลายของจํานวนใด ๆ กับจํานวนอื่น ๆ เชน  ๘  มากกวา  ๗  
อยู  ๑   แตนอยกวา ๑๐  อยู ๒

 เขาใจเกี่ยวกับขนาดของจํานวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอื่น  เชน  ๘  ใกลเคียงกับ 
๔    แต  ๘ นอยกวา  ๑๐๐  มาก



๔๕

 เขาใจผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินการของจํานวน  เชน  คําตอบของ ๖๕ + ๔๒ ควร
มากกวา ๑๐๐  เพราะวา  ๖๕ > ๖๐,  ๔๒ > ๔๐   และ ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐

 ใชเกณฑจากประสบการณในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจํานวน  เชน  การ
รายงานวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คนหนึ่งสูง  ๒๕๐  เซนติเมตรนั้นไมนาจะเปนไปได

ความรูสึกเชิงจํานวนสามารถพัฒนาและสงเสริมใหเกิดขึ้นกับผูเรียนได  โดยจัดประสบการณ
การเรียนรูที่เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงการคิดในใจและการประมาณคา ผูเรียนที่มีความรูสึกเชิงจํานวนดี 
จะเปนผูที่สามารถตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการคํานวณและการแกปญหาไดดี

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไดแก  ตาราง  กราฟ  นิพจน  สมการ  อสมการ  ฟงกชัน  หรืออื่น ๆ  ที่
เหมาะสม  ซึ่งใชในการอธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่กําหนดให

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร (mathematical skill and process)

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนความสามารถที่จะนําความรูไปประยุกตใชในการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งความรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในที่นี้ เนนที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน 
และตองการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการให
เหตุผล  ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําเสนอ   ความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรู  และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ผูสอนตองสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรเขากับการเรียนการสอนดานเนื้อหา ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรม หรือตั้งคําถามที่
กระตุนใหนักเรียนคิด อธิบาย และใหเหตุผล เชนใหนักเรียนแกปญหาโดยใชความรูที่เรียนมาแลวหรือ
ใหนักเรียนเรียนรูผานการแกปญหา  ใหนักเรียนใชความรูทางพีชคณิตในการแกปญหาหรืออธิบาย
เหตุผลทางเรขาคณิต ใหนักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน  หรือกระตุนใหนักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการสรางสรรคผลงานที่
หลากหลายและแตกตางจากคนอื่น รวมทั้งการแกปญหาที่แตกตางจากคนอื่นดวย

การประเมินผลดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรสามารถประเมินไดจากกิจกรรมที่
นักเรียนทํา  จากแบบฝกหัด  จากการเขียนอนุทิน  หรือขอสอบที่เปนคําถามปลายเปดที่ใหโอกาส
นักเรียนแสดงความสามารถ

แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model)

แบบจําลองทางเรขาคณิตไดแกรูปเรขาคณิตซึ่งใชในการแสดง การอธิบายความสัมพันธหรือ
ชวยแกปญหาที่กําหนดให
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แบบรูป (pattern)

แบบรูปเปนความสัมพันธที่แสดงลักษณะสําคัญรวมกันของชุดของจํานวน  รูปเรขาคณิต  หรือ    
อื่น ๆ   การใหผู เรียนไดฝกสังเกตและวิเคราะหแบบรูปเปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหเกิด
กระบวนการสรางองคความรูทางคณิตศาสตร  กลาวคือสังเกต  สํารวจ  คาดการณ  และใหเหตุผล
สนับสนุนหรือคานการคาดการณ

ตัวอยางเชน  ในระดับประถมศึกษา  เมื่อกําหนดชุดของรูปเรขาคณิต    และถา
ความสัมพันธเปนเชนนี้เรื่อยไป  ผูเรียนนาจะคาดการณไดวารูปตอไปในแบบรูปนี้ควรเปน  ดวย
เหตุผลที่วามีการเขียนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมสลับกันครั้งละหนึ่งรูป

เชนเดียวกันเมื่อมีแบบรูปชุดของจํานวน  ๑๐๑  ๑๐๐๑  ๑๐๐๐๑  ๑๐๐๐๐๑  และถา
ความสัมพันธเปนเชนนี้เรื่อยไป  ผูเรียนนาจะคาดการณไดวาจํานวนถัดไปควรเปน  ๑๐๐๐๐๐๑  ดวย
เหตุผลที่วาตัวเลขที่แสดงจํานวนถัดไปไดมาจากการเติม ๐ เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวในระหวางเลขโดด ๑ ที่
อยูหัวทาย

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น แบบรูปที่กําหนดใหผูเรียนสังเกตและวิเคราะหควรเปนแบบรูปที่สามารถ
นําไปสูการเขียนรูปทั่วไปโดยใชตัวแปรในลักษณะเปนฟงกชันหรือความสัมพันธอื่น ๆ เชิง
คณิตศาสตร  เชน  เมื่อกําหนดแบบรูป  ๑  ๓  ๕  ๗  ๙  ๑๑  มาใหและถาความสัมพันธเปนเชนนี้
เรื่อยไป  ผูเรียนควรเขียนรูปทั่วไปของจํานวนในแบบรูปไดเปน  ๒n – ๑  เมื่อ  n = ๑, ๒, ๓, …

รูปเรขาคณิต  (geometric figure)

รูปเรขาคณิตเปนรูปที่ประกอบดวย  จุด  เสนตรง  เสนโคง  ระนาบ  ฯลฯ  อยางนอยหนึ่งอยาง
 ตัวอยางของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติไดแก  เสนตรง  สวนของเสนตรง  และรังสี
 ตัวอยางของรูปเรขาคณิตสองมิติไดแก  มุม  วงกลม  รูปสามเหลี่ยม  และรูปสี่เหลี่ยม
 ตัวอยางของรูปเรขาคณิตสามมิติไดแก  ทรงกลม  ลูกบาศก  ปริซึม  และพีระมิด

สันตรง (straightedge)

สันตรงเปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการเขียนเสนในแนวตรง เชน ใชเขียนสวนของ
เสนตรง  และรังสี   ปกติบนสันตรงจะไมมีมาตราวัด (measure) กํากับไว  อยางไรก็ตามในการเรียนการ
สอนอนุโลมใหใชไมบรรทัดแทนสันตรงไดโดยถือเสมือนวาไมมีมาตราวัด

เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  (spatial  reasoning)

เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่นี้ เปนการใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตาง ๆ ของรูป
เรขาคณิตและความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต มาใหเหตุผลหรืออธิบายปรากฏการณหรือแกปญหา
ทางเรขาคณิต



๔๗

คณะผูจัดทํา

คณะที่ปรึกษา
๑.  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.  นายวินัย  รอดจาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.  นายสุชาติ  วงศสุวรรณ ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
๔.  นางเบญจลักษณ  น้ําฟา ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นางภาวนี  ธํารงเลิศฤทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทํางานยกราง
๑.  นายดนัย  ยังคง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร ประธาน

และเทคโนโลยี
๒.  นายประสาท  สอานวงศ ขาราชการบํานาญ คณะทํางาน
๓.  รองศาสตราจารยสิริพร  ทิพยคง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะทํางาน
๔.  ผูชวยศาสตราจารยอัมพร  มาคะนอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะทํางาน
๕.  นางนงลักษณ  ศรีสุวรรณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร คณะทํางาน

และเทคโนโลยี
๖.  นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร คณะทํางาน

และเทคโนโลยี
๗.  นางเชอรี่  อยูดี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร คณะทํางาน

และเทคโนโลยี
๘.  นางชุลีพร  สุภธีระ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร คณะทํางาน

และเทคโนโลยี
๙.  นางสาวนวลนอย  เจริญผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทํางาน

กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๑๐. นายมนตรี  เมฆวิไล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทํางาน

ราชบุรี เขต ๒
๑๑. นางสมบูรณ  ทยาพัชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทํางาน

นครปฐม เขต ๒
๑๒. นางพรรณี  เทพสูตร โรงเรียนบานลาดวิทยา คณะทํางาน
๑๓. นางสาวดวงใจ  ปวีณอภิชาต โรงเรียนสายปญญา คณะทํางาน
๑๔. นายนิรันดร  ตัณฑัยย โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม คณะทํางาน



๔๘

๑๕.  นางสาวฤทัยวรรณ  หาญกลา โรงเรียนวัดสังฆจายเถร คณะทํางาน
๑๖.  นางภาวนี  ธํารงเลิศฤทธิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๑๗.  นางสาวเจษฎา  กิตติสุนทร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๑๘.  นางสาววรณัน  ขุนศรี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางานและ

เลขานุการ
๑๙.  นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ
๒๐.  นางเพ็ญนภา  แกวเขียว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ

คณะบรรณาธิการ
๑. นายดนัย  ยังคง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. นายประสาท  สอานวงศ ขาราชการบํานาญ
๓. นายสมพล  เล็กสกุล ขาราชการบํานาญ
๔. นางสุภาพร  ศรีบุรินทร ขาราชการบํานาญ
๕. รองศาสตราจารยสิริพร  ทิพยคง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัมพร  มาคะนองจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๗. นายนพพร  แหยมแสง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๘. นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๙. นางเชอรี่  อยูดี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันติ์ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๑. นางชมัยพร  ตั้งตน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๒. นางนงลักษณ  ศรีสุวรรณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๓. นางสาวรจนา  รัตนานิคม สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๔. นางศจี  คําภู สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๕. นางสาวอลงกรณ  ตั้งสงวนธรรม สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๖. นายสมเกียรติ  เพ็ญทอง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๗. นางสาวโกสุม  กรีทอง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๘. นางสาวนวลจันทร  ผมอุดทา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๙. นายภีมวัจน  ธรรมใจ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒๐. นางสาวศศิวรรณ  เมลืองนนท สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒๑. นางสาวดนิตา  ชื่นอารมณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



๔๙

๒๒. นายทรงวิทย  สุวรรณธาดา โรงเรียนวัดราชบพิธ
๒๓. นายคณิต  เพ็ชรปญญา โรงเรียนทุงมหาเมฆ
๒๔. นางสาวดวงใจ  ปวีณอภิชาต โรงเรียนสายปญญา
๒๕. นายนิรันดร  ตัณฑัยย โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม
๒๖. นางชุลีกร  เรืองศรี โรงเรียนมักกะสันพิทยา
๒๗. นายณัฐ  จั่นแยม โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
๒๘. นางสาวจินดา  พอคาชํานาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๒๙. นางภาวนี  ธํารงเลิศฤทธิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๐. นางสาวรุงนภา  นุตราวงศ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๑. นางสาวเยาวลักษณ  เตียรณบรรจง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๒. นางสาววรณัน  ขุนศรี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๓. นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๔. นางสาวจรูญศรี  แจบไธสง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ฝายเลขานุการโครงการ
๑. นางสาวรุงนภา  นุตราวงศ      สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หัวหนาโครงการ
๒. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานุรักษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๓. นางดรุณี   จําปาทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๔. นางสาวพรนิภา  ศิลปประคอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๕. นางเสาวภา  ศักดา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๖. นางสาวกอบกุล  สุกขะ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๗. นางสุขเกษม  เทพสิทธิ์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๘. นายวีระเดช  เชื้อนาม สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๙. วาที่ ร.ต. สุราษฏร  ทองเจริญ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๑๐. นางสาวประภาพรรณ   แมนสมุทร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๑๑. นายอนุจินต    ลาภธนาภรณ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน

คณะผูรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๑.  นางสาววรณัน  ขุนศรี สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒.  นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓.  นางเพ็ญนภา   แกวเขียว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๔.  นางสาวจรูญศรี  เเจบไธสง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


