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ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1   เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวิตจริง 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. ระบุหรือยกตวัอยา่ง และเปรียบเทียบ  
จ านวนเตม็บวก จ านวนเตม็ลบ  ศูนย์
เศษส่วนและทศนิยม 

 จ านวนเตม็บวก  จ  านวนเตม็ลบ  ศูนย ์ เศษส่วน
และทศนิยม 

 การเปรียบเทียบจ านวนเตม็  เศษส่วนและ
ทศนิยม 

 2. เขา้ใจเก่ียวกบัเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงั   
เป็นจ านวนเตม็ และเขียนแสดงจ านวนให้
อยูใ่นรูปสัญกรณ์วทิยาศาสตร์ (scientific 
notation) 

 เลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็  
  การเขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์
วทิยาศาสตร์ (A  ๑๐n เม่ือ ๑  A  ๑๐ และ n 
เป็นจ านวนเต็ม) 

ม.2 1. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียน
ทศนิยมซ ้ าในรูปเศษส่วน         

 เศษส่วนและทศนิยมซ ้ า 

 2. จ  าแนกจ านวนจริงท่ีก าหนดให ้และ 
ยกตวัอยา่งจ านวนตรรกยะและจ านวน 
อตรรกยะ   

 จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ 

 3. อธิบายและระบุรากท่ีสองและรากท่ี
สามของจ านวนจริง  

 รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริง  

 ๔. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วน  สัดส่วน 
และร้อยละในการแกโ้จทยปั์ญหา   

 อตัราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  และการน าไปใช ้

ม.3 - - 
ม.4-6 1. แสดงความสัมพนัธ์ของจ านวน  ต่าง ๆ 

ในระบบจ านวนจริง 
  จ  านวนจริง 

 2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัค่าสัมบูรณ์
ของจ านวนจริง 

 ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง 

 3. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ี
อยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็น
จ านวนตรรกยะ  และจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูป
กรณฑ ์    

 จ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมี 
     เลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ  และ 
     จ  านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปกรณฑ ์    
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สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.2    เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง  การ
ด าเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. บวก  ลบ  คูณ  หารจ านวนเตม็  และ
น าไปใชแ้กปั้ญหา ตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลท่ี
เกิดข้ึนจากการบวก  การลบ การคูณ  การ
หาร  และบอกความสัมพนัธ์ของการบวก
กบัการลบ  การคูณกบัการหารของจ านวน
เตม็ 

 การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร    จ  านวนเตม็ 
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัจ านวนเตม็ 
 
 
 

 2. บวก  ลบ  คูณ  หารเศษส่วนและ 
ทศนิยม  และน าไปใชแ้กปั้ญหา  
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ 
ค าตอบ  อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการ 
บวก  การลบ  การคูณ การหาร   และ 
บอกความสัมพนัธ์ของการบวกกบั 
การลบ  การคูณกบัการหารของ 
เศษส่วนและทศนิยม 

 การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร  
เศษส่วนและทศนิยม  

 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเศษส่วนและทศนิยม 

 3. อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการยกก าลงั 
ของจ านวนเตม็   เศษส่วนและทศนิยม 

 เลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็  

 4. คูณและหารเลขยกก าลงัท่ีมีฐาน 
เดียวกนั และเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวน 
เตม็   

 การคูณและการหารเลขยกก าลงัท่ีมีฐานเดียวกนั  
และเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็ม 

ม.2 1. หารากท่ีสองและรากท่ีสามของ 
จ านวนเตม็โดยการแยกตวัประกอบ 
และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาพร้อม 
ทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ 
ค าตอบ   
 
 

 การหารากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนเตม็
โดยการแยกตวัประกอบ และน าไปใช ้
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 2. อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการหารากท่ี 
สองและรากท่ีสามของจ านวนเตม็  
เศษส่วน และทศนิยม  บอกความ 
สัมพนัธ์ของการยกก าลงักบัการหา 
รากของจ านวนจริง 

 รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริง 

ม.3 – – 
ม.4-6 1. เขา้ใจความหมายและหาผลลพัธ์ท่ี 

เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การ 
หารจ านวนจริง  จ  านวนจริงท่ีอยูใ่น 
รูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็น 
จ านวนตรรกยะ  และจ านวนจริงท่ีอยู ่
ในรูปกรณฑ์ 

 การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจ านวน
จริง  

 การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจ านวน
จริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็น
จ านวนตรรกยะ  และจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูป
กรณฑ ์  

 

 

สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.3   ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. ใชก้ารประมาณค่าในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  รวมถึงใช ้
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผล 
ของค าตอบท่ีไดจ้ากการค านวณ 

 การประมาณค่าและการน าไปใช ้
 

ม.2 1. หาค่าประมาณของรากท่ีสอง และ 
รากท่ีสามของจ านวนจริง และ 
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหา  พร้อมทั้ง 
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ 
ค าตอบ 

 รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริงและการ
น าไปใช ้

ม.3 – – 
ม.4-6 1. หาคา่ประมาณของจ านวนจริงท่ีอยู ่

ในรูปกรณฑ ์และจ านวนจริงท่ีอยูใ่น 
รูปเลขยกก าลงัโดยใชว้ธีิการค านวณท่ี 
เหมาะสม  

 ค่าประมาณของจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปกรณฑ ์ และ
จ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงั  
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สาระที ่1  จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.4  เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. น าความรู้และสมบติัเก่ียวกบั 
จ านวนเตม็ไปใชใ้นการแกปั้ญหา    

 ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. ของจ านวนนบั และการ
น าไปใช ้

 การน าความรู้และสมบติัเก่ียวกบัจ านวนเตม็ไป
ใช ้

ม.2 1. บอกความเก่ียวขอ้งของจ านวนจริง   
จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ 

 จ านวนตรรกยะ  และจ านวนอตรรกยะ 

ม.3 – – 
ม.4-6 1. เขา้ใจสมบติัของจ านวนจริง 

เก่ียวกบัการบวก  การคูณ  การเท่ากนั 
การไม่เท่ากนั  และน าไปใชไ้ด ้ 

 สมบติัของจ านวนจริง  และการน าไปใช้ 

 

 

สาระที ่2  การวดั 

มาตรฐาน ค 2.1  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 – – 
ม.2 1. เปรียบเทียบหน่วยความยาว  หน่วย 

พื้นท่ี  ในระบบเดียวกนั และต่าง 
ระบบ  และเลือกใชห้น่วยการวดัได ้
อยา่งเหมาะสม 

 การวดัความยาว  พื้นท่ี  และการน าไปใช ้
 การเลือกใชห้น่วยการวดัเก่ียวกบัความยาว และ
พื้นท่ี 

 2. คาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พื้นท่ี   
ปริมาตรและน ้าหนกัไดอ้ยา่งใกลเ้คียง  
 และอธิบายวธีิการท่ีใชใ้นการ 
คาดคะเน        

 การคาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พื้นท่ีปริมาตร   
และน ้าหนกั   และการน าไปใช ้

 3. ใชก้ารคาดคะเนเก่ียวกบัการวดัใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม    
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1. หาพื้นท่ีผวิของปริซึมและทรงกระบอก      พื้นท่ีผวิของปริซึม และทรงกระบอก 
 2. หาปริมาตรของปริซึม   

ทรงกระบอก พีระมิด  กรวย และ 
ทรงกลม       

 ปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก พีระมิด  กรวย  
และทรงกลม 

 3. เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือ 
หน่วยปริมาตรในระบบเดียวกนัหรือ 
ต่างระบบ  และเลือกใชห้น่วยการวดั 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม         

 การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตร
ในระบบเดียวกนัหรือต่างระบบ  

 การเลือกใชห้น่วยการวดัเก่ียวกบัความจุหรือ
ปริมาตร 

 4. ใชก้ารคาดคะเนเก่ียวกบัการวดัใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม     

 การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั 

ม.4-6 1. ใชค้วามรู้เร่ือง อตัราส่วน 
ตรีโกณมิติของมุม  ในการคาดคะเน 
ระยะทางและความสูง 

 อตัราส่วนตรีโกณมิติและการน าไปใช ้

 

 

 

สาระที ่2  การวดั 

มาตรฐาน ค 2.2   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 – – 
ม.2 1. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาวและ 

พื้นท่ีแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
 การใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว และพื้นท่ี ในการ
แกปั้ญหา  

ม.3 1. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัพื้นท่ี   พื้นท่ีผวิ  
และปริมาตรในการแกปั้ญหาใน 
สถานการณ์ต่าง  ๆ 

 การใชค้วามรู้เก่ียวกบัพื้นท่ี  พื้นท่ีผวิ  และ
ปริมาตรในการแกปั้ญหา    

ม.4-6 1. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัระยะทาง 
และความสูงโดยใชอ้ตัราส่วน 
ตรีโกณมิติ 

 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัระยะทาง  และความสูง  
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สาระที ่3  เรขาคณติ 

มาตรฐาน ค 3.1   อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. สร้างและบอกขั้นตอนการสร้าง 
พื้นฐานทางเรขาคณิต 

 การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต              (ใชว้ง
เวยีนและ สันตรง)  
1) การสร้างส่วนของเส้นตรงใหย้าวเท่ากบั
ความยาวของส่วนของเส้นตรงท่ีก าหนดให้ 

2) การแบ่งคร่ึงส่วนของเส้นตรงท่ีก าหนดให้ 
3) การสร้างมุมใหมี้ขนาดเท่ากบัขนาดของมุม
ท่ีก าหนดให้ 

4) การแบ่งคร่ึงมุมท่ีก าหนดให ้
5) การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายงั
เส้นตรงท่ีก าหนดให้ 

6) การสร้างเส้นตั้งฉากท่ีจุดจุดหน่ึงบนเส้นตรง
ท่ีก าหนดให้ 

 2. สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช ้
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต  และ 
บอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เนน้ 
การพิสูจน์ 

 การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใชก้ารสร้าง
พื้นฐานทางเรขาคณิต (ใชว้งเวยีนและสันตรง) 

 3. สืบเสาะ  สังเกต  และคาดการณ์ 
เก่ียวกบัสมบติัทางเรขาคณิต 

 สมบติัทางเรขาคณิตท่ีตอ้งการการสืบเสาะ 
สังเกต  และคาดการณ์  เช่น  ขนาดของมุมตรง
ขา้มท่ีเกิดจากส่วนของเส้นตรงสองเส้นตดักนั  
และมุมท่ีเกิดจากการตดักนัของเส้นทแยงมุม
ของรูปส่ีเหล่ียม 

 4. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิต 
สามมิติจากภาพท่ีก าหนดให ้  

 ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 5. ระบุภาพสองมิติท่ีไดจ้ากการมอง 
ดา้นหนา้ (front  view) ดา้นขา้ง (side  
view)  หรือ ดา้นบน (top  view) ของ 
รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีก าหนดให ้  
 

 ภาพท่ีไดจ้ากการมองดา้นหนา้ (front view)  
ดา้นขา้ง (side view)  และดา้นบน (top view)  
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 6. วาดหรือประดิษฐรู์ปเรขาคณิตสาม 
มิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก ์ เม่ือ 
ก าหนดภาพสองมิติท่ีไดจ้ากการมอง 
ดา้นหนา้  ดา้นขา้ง และดา้นบนให้ 

 การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ประกอบข้ึนจากลูกบาศก ์ เม่ือก าหนดภาพสอง
มิติท่ีไดจ้ากการมองดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และ
ดา้นบนให้ 

ม.2 – – 
ม.3 1. อธิบายลกัษณะและสมบติัของ 

ปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย 
และทรงกลม      

 ลกัษณะและสมบติัของปริซึม  พีระมิด  
ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลม 

ม.4-6 – – 
 

 

สาระที ่3   เรขาคณติ 

มาตรฐาน ค 3.2  ใชก้ารนึกภาพ (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning)    
  และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 – – 
ม.2 1. ใชส้มบติัเก่ียวกบัความเท่ากนัทุก 

ประการของรูปสามเหล่ียมและสมบติั 
ของเส้นขนานในการให้เหตุผลและ 
แกปั้ญหา 

 ดา้นและมุมคู่ท่ีมีขนาดเท่ากนัของรูปสามเหล่ียม
สองรูปท่ีเท่ากนัทุกประการ 

 รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีความสัมพนัธ์กนัแบบ  
ดา้น– มุม– ดา้น   มุม– ดา้น– มุม       ดา้น – ดา้น – 
ดา้น   และ    มุม– มุม– ดา้น   

 สมบติัของเส้นขนาน    
 การใชส้มบติัเก่ียวกบัความเท่ากนัทุกประการ
ของรูปสามเหล่ียมและสมบติัของเส้นขนานใน
การใหเ้หตุผลและการแกปั้ญหา 

 2. ใชท้ฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบั 
ในการใหเ้หตุผลและแกปั้ญหา          

 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบั  และการ
น าไปใช ้

 3.  เขา้ใจเก่ียวกบัการแปลงทางเรขาคณิต 
ในเร่ือง การเล่ือนขนาน  การสะทอ้น  
และการหมุน และน าไปใช ้
 

 การเล่ือนขนาน  การสะทอ้น  การหมุน และการ
น าไปใช ้
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 4. บอกภาพท่ีเกิดข้ึนจากการเล่ือนขนาน 
การสะทอ้นและการหมุนรูปตน้แบบ   
และอธิบายวธีิการท่ีจะไดภ้าพท่ี 
ปรากฏเม่ือก าหนดรูปตน้แบบและ 
ภาพนั้นให ้   

  

ม.3 1. ใชส้มบติัของรูปสามเหล่ียมคลา้ย 
ในการใหเ้หตุผลและการแกปั้ญหา           

 สมบติัของรูปสามเหล่ียมคลา้ยและการ
น าไปใช ้

ม.4-6 – – 
 

 

สาระที ่4 พชีคณติ 

มาตรฐาน ค 4.1   เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์  และฟังกช์นั 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. วเิคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ 
ของแบบรูปท่ีก าหนดให้   

 ความสัมพนัธ์ของแบบรูป 

ม.2 – – 
ม.3 – – 
ม.4-6 1. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซตและ 

การด าเนินการของเซต  
 เซตและการด าเนินการของเซต 

 2. เขา้ใจและสามารถใชก้ารใหเ้หตุผล 
แบบอุปนยัและนิรนยั 

 การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั 

 3. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบั 
ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  เขียน 
แสดงความสัมพนัธ์และ ฟังก์ชนัในรูป 
ต่าง ๆ เช่น ตาราง  กราฟ และสมการ 

 ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 
 กราฟของความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 

 4. เขา้ใจความหมายของล าดบัและหา 
พจน์ทัว่ไปของล าดบัจ ากดั 

 ล าดบัและการหาพจน์ทัว่ไปของล าดบัจ ากดั   

 5. เขา้ใจความหมายของล าดบัเลข 
คณิต และล าดบัเรขาคณิต  หาพจน์ 
ต่าง ๆ ของล าดบัเลขคณิตและล าดบั 
เรขาคณิต และน าไปใช ้  

 ล าดบัเลขคณิตและล าดบัเรขาคณิต     
   



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

16 

สาระที ่4    พชีคณติ 

มาตรฐาน ค 4.2     ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical  model) 

    อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใชแ้กปั้ญหา 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. แกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียวอยา่งง่าย    สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
 2. เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

จากสถานการณ์ หรือปัญหาอยา่งง่าย    
 การเขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวจาก
สถานการณ์หรือปัญหา 

 3. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิง 
เส้นตวัแปรเดียวอยา่งง่าย  พร้อมทั้ง 
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ 
ค าตอบ 

 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้น 
     ตวัแปรเดียว 

 4. เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกดั 
ฉากแสดงความเก่ียวขอ้งของปริมาณ 
สองชุดท่ีก าหนดให้     

 กราฟบนระนาบในระบบพิกดัฉาก 

 5. อ่านและแปลความหมายของกราฟ 
บนระนาบในระบบพิกดัฉากท่ี 
ก าหนดให้   

ม.2 1. แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิง 
เส้นตวัแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนกัถึง 
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้น 
     ตวัแปรเดียว  

 2. หาพิกดัของจุด และอธิบายลกัษณะ 
ของรูปเรขาคณิตท่ีเกิดข้ึนจากการ 
เล่ือนขนาน การสะทอ้น และการหมุน 
บนระนาบในระบบพิกดัฉาก    

 การเล่ือนขนาน การสะทอ้น และการหมุนรูป
เรขาคณิตบนระนาบในระบบพิกดัฉาก 

ม.3 1. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอสมการเชิงเส้นตวั 
แปรเดียวในการแกปั้ญหา  พร้อมทั้ง 
ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ 
ค าตอบ     

 อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวและการน าไปใช้ 

 2. เขียนกราฟแสดงความเก่ียวขอ้ง 
ระหวา่งปริมาณสองชุดท่ีมี 
ความสัมพนัธ์เชิงเส้น    

 กราฟแสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสอง
ชุดท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 3. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสอง 
ตวัแปร     

 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 

 4. อ่านและแปลความหมาย  กราฟ 
ของระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
 และกราฟอ่ืน ๆ    

 กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสอง 
    ตวัแปร 
 กราฟอ่ืน ๆ 

 5. แกร้ะบบสมการเชิงเส้นสองตวั 
แปร  และน าไปใชแ้กปั้ญหา  พร้อม 
ทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ 
ค าตอบ    

 ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร และการน าไปใช้ 

ม.4-6 1. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 
แสดงเซต และน าไปใชแ้กปั้ญหา 

 แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 

 2. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการ 
ใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพเวนน์ 
ออยเลอร์ 

 การใหเ้หตุผล  

 3. แกส้มการและอสมการตวัแปรเดียว 
ดีกรีไม่เกินสอง  

 สมการและอสมการตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง 

 4. สร้างความสัมพนัธ์หรือฟังกช์นัจาก 
สถานการณ์ หรือปัญหาและน าไปใช ้
ในการแกปั้ญหา 

 ความสัมพนัธ์หรือฟังกช์นั 

 5. ใชก้ราฟของสมการ อสมการ  
ฟังกช์นั ในการแกปั้ญหา 

 กราฟของสมการ  อสมการ  ฟังกช์นั  และการ
น าไปใช ้

 6. เขา้ใจความหมายของผลบวก n  
พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและ 
อนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n พจน์ 
แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม 
เรขาคณิตโดยใชสู้ตรและน าไปใช ้
 

 อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต  
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สาระที ่5   การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1   เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 – – 
ม.2 1. อ่านและน าเสนอขอ้มูลโดยใช ้

แผนภูมิรูปวงกลม 
 แผนภูมิรูปวงกลม 

ม.3 1. ก าหนดประเด็น และเขียนขอ้ 
ค าถามเก่ียวกบัปัญหาหรือสถานการณ์ 
ต่าง ๆ  รวมทั้งก าหนดวธีิการศึกษา 
และการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี 
เหมาะสม        

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน และ 
ฐานนิยมของขอ้มูลท่ีไม่ไดแ้จกแจง 
ความถ่ี และเลือกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม    

 ค่ากลางของขอ้มูล และการน าไปใช ้

 3. น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ี 
เหมาะสม    

 การน าเสนอขอ้มูล 

 4. อ่าน แปลความหมาย  และ 
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการน าเสนอ     

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการน าเสนอ 

ม.4-6 1. เขา้ใจวธีิการส ารวจความคิดเห็นอยา่งง่าย  การส ารวจความคิดเห็น 
 2. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน ฐาน 

นิยม     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
เปอร์เซ็นไทลข์องขอ้มูล 

 ค่ากลางของขอ้มูล 
 การวดัการกระจายของขอ้มูล 
 การหาต าแหน่งท่ีของขอ้มูล 
  3. เลือกใชค้่ากลางท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูล 

และ วตัถุประสงค ์
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สาระที ่5   การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.2  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้
  อยา่งสมเหตุสมผล 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. อธิบายไดว้า่เหตุการณ์ท่ีก าหนดให ้ 
เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดข้ึนได ้
มากกวา่กนั 

 โอกาสของเหตุการณ์ 

ม.2 1. อธิบายไดว้า่เหตุการณ์ท่ีก าหนดให ้ 
เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนแน่นอน  
เหตุการณ์ใดไม่เกิดข้ึนแน่นอน และ 
เหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดข้ึนไดม้าก 
กวา่กนั 

 โอกาสของเหตุการณ์ 

ม.3 1. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
จากการทดลองสุ่มท่ีผลแต่ละตวัมี 
โอกาสเกิดข้ึน  เท่า ๆ กนั  และใช ้
ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการ 
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล    

 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  
 การใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ 

ม.4-6 1. น าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจความ 
คิดเห็นไปใช ้ คาดการณ์ในสถานการณ์ 
ท่ีก าหนดให้ 

 การส ารวจความคิดเห็น 

 2. อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความ 
น่าจะเป็นของเหตุการณ์  และน าผลท่ี 
ไดไ้ปใชค้าดการณ์ในสถานการณ์ท่ี 
ก าหนดให้ 

 กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 
 การทดลองสุ่ม 
 แซมเปิลสเปซ 
 เหตุการณ์ 
 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
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สาระที ่5 :  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 5.3 :  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 – – 
ม.2 – – 
ม.3 1. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความ 

น่าจะเป็นประกอบการตดัสินใจใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ     

 การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติ  และ ความน่าจะเป็น
ประกอบการตดัสินใจ 

 2. อภิปรายถึงความคลาดเคล่ือนท่ีอาจ 
เกิดข้ึนไดจ้ากการน าเสนอขอ้มูลทาง 
สถิติ   

 

ม.4-6 1. ใชข้อ้มูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยใน 
การตดัสินใจ 

 สถิติและขอ้มูล 

 2. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น 
ช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
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สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 – ม.3  
 
 

1. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
2. ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้
อยา่งเหมาะสม 

3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ   และสรุปผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 
การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และชดัเจน 

5. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้  
หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป 

     เช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   
6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

- 

ม.4 –6 1. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
2. ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ  
   ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ   และสรุปผลไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
 

- 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 –6 4. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และชดัเจน 

5. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้      
   หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบั  
   ศาสตร์อ่ืน ๆ   
6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

- 

 

 


