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	 คู่มือการใช้หลักสูตร	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้	
จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาและผู้สอนคณิตศาสตร์	สามารถจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้	ตัวชี้วัด	และสาระการเรียนรู้แกนกลาง	กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พทุธศกัราช	2551	คูม่อืการใชห้ลกัสูตรเลม่นีไ้ด้เสนอทีม่าของการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสูตร	
เปา้หมายหลกัสตูร	การเปลีย่นแปลงของหลกัสูตร	สาระและมาตรฐานการเรียนรู	้ตวัช้ีวัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง	 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 รวมทั้งความรู้ 
เพิ่มเติมสำาหรับผู้สอนคณิตศาสตร์	
	 สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี(สสวท.)	ขอขอบคุณคร	ูอาจารย	์
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาจากสถาบันต่าง	 ๆ	 ที่ให้	 
ความเห็นและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการจดัทำาคู่มอืการใชห้ลกัสตูร		สสวท.	หวงัเป็น
อย่างยิ่งว่า	คู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้	จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอน	สถานศึกษา	และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการใช้ชีวิตและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	
ทั้งนี้	 หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำาให้คู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 โปรดแจ้งให้	
สสวท.	ทราบด้วย	จักขอบคุณยิ่ง
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ที่มาของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
•	 ผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับชาติและนานาชาติ
•	 ผลการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551
•	 ผลการวิเคราะห์และประเมินร่างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

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

เป้าหมายหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนคณิตศาสตร์
คุณภาพผู้เรียน
•	 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด
ผังสาระการเรียนรู้แกนกลาง
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
•	 แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
•	 ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัด
ความรู้เพิ่มเติมสำาหรับผู้สอนคณิตศาสตร์
•	 การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 	 	 	 	 	
•	 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคผนวก
•	 แหล่งความรู้เพิ่มเติม
•	 อภิธานศัพท์
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำา

(นางพรพรรณ	ไวทยางกูร)
ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 นับตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในปีพุทธศักราช	 2542	 เป็นเวลากว่า	 
15	 ปีแล้วที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พุทธศักราช	2544	 	และปรับปรุงเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พุทธศักราช	2551		ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุก	ๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ท่ีมีความรู้และนวัตกรรมเกิดข้ึนอย่างหลากหลาย 
ในเวลาอันรวดเร็ว	 ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกมีการพัฒนาด้านการศึกษา
คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 เพื่อเตรียมประชากรให้พร้อมกับ 
การเปลี่ยนแปลง	 จึงมีความจำาเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีการปรับหลักสูตร
คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ให้มีความทันสมัย	 สอดคล้องกับ 
ความรู้และทักษะที่จำาเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต				
	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	ในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย	 ได้พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีึน้	เพือ่ใหท้นัสมัยและสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ดังกล่าว	โดยพิจารณาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	–	2579)	ที่
กำาหนดเป้าหมายและลักษณะของคนไทยใน	20	ปีข้างหน้า	รวมถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	ที่มุ่งให้การศึกษา
และการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	พัฒนาคนไทยให้มีทักษะการคิด
สังเคราะห์	 สร้างสรรค์	 ต่อยอดสู่นวัตกรรม	 มีทักษะชีวิตและอาชีพ	 ทักษะ
สารสนเทศ	สือ่	และเทคโนโลย	ีมกีารเรยีนรูต้อ่เนือ่งตลอดชวีติ	และสง่เสรมิระบบ
การเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์	และ
คณิตศาสตร์	 (STEM	Education)	 เพื่อพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนในเชิงคุณภาพ	
โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำางาน	 (Work	 Integrated	
Learning)	 นอกจากนี้	 สสวท.	 ได้ศึกษาแนวโน้มด้านการศึกษาคณิตศาสตร์	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พบว่าประเทศต่าง	 ๆ	ทั่วโลก	 ให้ความสำาคัญกับ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	(Learning	and	Innovation	Skills)	ที่จำาเป็น
สำาหรับคริสตศ์ตวรรษที่	21	(Partnership	for	the	21st	Century	Skills,	2016)	
ได้แก่	 การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	 (Critical	 Thinking	 and	 
Problem-Solving)	การส่ือสาร	(Communication)	การร่วมมอื	(Collaboration)	
และการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 (Creativity	 and	 Innovation)	 ควบคู่ 
ไปกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

	 ในการพฒันามาตรฐานการเรียนรู้	ตวัชีว้ดั	และสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 	 สสวท.	 ได้ศึกษาผลการ
ประเมนิการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องผูเ้รยีนระดบัชาตแิละนานาชาต	ิผลการวิจยั
และตดิตามการใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	และ
ผลการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พทุธศกัราช	2551	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร	์โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา
คณิตศาตร์จากต่างประเทศ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติ  ผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ	(National	Testing:	NT)	ในหลายปีที่ผ่านมา	บ่งชี้ให้เห็นคะแนนเฉลี่ย
ของความสามารถพื้นฐานในด้านคำานวณ	 (Numeracy)	 และด้านเหตุผล	 
(Reasoning	Ability)	 ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 3	ทั่วประเทศ	ต่ำากว่าร้อยละ	50	 
ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้าน
คำานวณต่ำากว่าทุก	 ๆ	 ด้าน	 เช่นเดียวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน	(Ordinary	National	Educational	Test:	O-NET)	ที่บ่งชี้ว่าผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี	่6	มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ต่ำากวา่รอ้ยละ	50	
ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำา

ระดบันานาชาต ิ	ผลการประเมนิการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องผูเ้รยีนในโครงการ	
TIMSS	 (Trends	 in	 International	Mathematics	 and	 Science	 Study)	 
ค.ศ.	 2011	 โดย	 IEA	 (International	Association	 for	 the	Evaluation	 of	
Educational	 Achievement)	 บ่งชี้ว่าผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ของประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียคณิตศาสตร์ทั้งในด้าน
เน้ือหาและพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ำา	(Low	International	Benchmark)	
รวมถึงผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนในโครงการ	TIMSS	ค.ศ.	
2015	ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	ของไทยยงัคงมคีะแนนเฉล่ีย
คณิตศาสตร์	 ทั้งในด้านเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ำา	 (Low	
International	Benchmark)	นอกจากนี้ผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของผู้เรียนในโครงการ	 PISA	 (Programme	 for	 International	 Student	 
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6 7คู่มือการใช้หลักสูตร	 								ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

Assessment)	ซึง่เปน็โครงการประเมนิความสามารถในการใชค้วามรู้และทกัษะ
ของผู้เรียนที่มีอายุ	15	ปี	ในด้านการอ่าน	คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	จัดโดย	
OECD	 (Organisation	 for	Economic	Co-operation	 and	Development)		 
ก็บ่งชีเ้ชน่กันวา่		ผู้เรยีนไทยทีม่อีาย	ุ15	ปี	ซึง่สว่นใหญเ่รยีนอยูใ่นช้ันมธัยมศึกษา
ปีที่	3	หรือ	4	มีคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยของ	OECD	ทั้งใน	ค.ศ.	2012	
และ	ค.ศ.	2015	
	 ข้อมูลจากโครงการ	PISA	ใน	ค.ศ.	2012	ยังมีข้อสังเกตว่า	ผู้เรียนไทย
อายุ	 15	ปี	 มีเวลาเรียนคณิตศาสตรต์่อสัปดาห์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวลาเรียน
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนประเทศอื่น	ๆ 	ที่มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ในอันดับต้น	ๆ 	
เช่น	จีน	สิงคโปร์	เกาหลีใต้	ญี่ปุ่น	รวมถึงเวียดนาม

ผลการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551
	 ผลการวจิยัและตดิตามการใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
พทุธศกัราช	2551	รายงานวา่มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัมจีำานวนมากและมี 
ความซ้ำาซ้อนในกลุม่สาระ		โดยกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์เปน็หน่ึงในกลุม่
สาระที่มีข้อเสนอแนะให้ทบทวนตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้	 (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2557)

ผลการวเิคราะหแ์ละประเมนิรา่งหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาคณิตศาสตร์จาก 
ต่างประเทศ 
 ในการพฒันามาตรฐานการเรยีนรู	้ตวัชีว้ดั	และสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	 	สสวท.	 ใช้ข้อมูลที่กล่าวมา
ขา้งตน้ประกอบการพฒันาตน้ร่างหลกัสตูรดงักล่าว	โดยรว่มมอืกบัผูท้รงคณุวฒุ	ิ 
ผู้เชี่ยวชาญ	 อาจารย์และครู	 พร้อมทั้งได้ทำาประชาพิจารณ์เพ่ือรวบรวม 
ความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	และร่วมกับ	CIE	(Cambridge	 
International	 Examinations)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่มี	 
ความเชีย่วชาญดา้นการประเมนิระบบการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตรเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ	 เพ่ือประเมินคุณภาพของร่างหลักสูตร	 โดย	 CIE	 
ได้พิจารณาองค์ประกอบหลักในการจัดการเรียนรู้ทั้ง	 3	 ด้าน	 คือ	 หลักสูตร	 

การจัดการเรียนรู้	 และการวัดผลประเมินผล	พบว่า	 หลักสูตรนี้สะท้อนถึงวิธี 
การสอนที่ทันสมัย	ครอบคลุมเนื้อหาที่จำาเป็น	ทัดเทียมนานาชาติ	มีการเชื่อมโยง
เนื้อหากับชีวิตจริง	เน้นการพัฒนาทักษะต่าง	ๆ	ทั้งทักษะทางคณิตศาสตร์	และ
ทกัษะในครสิต์ศตวรรษที	่21	มีการออกแบบหลักสูตรได้เหมาะสมกบัระบบการ
ศึกษาในโลกสมัยใหม่	 โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้	
สามารถเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทาง
คณิตศาสตร์	 และเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการทำางานหรือการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น	(Cambridge,	2015;	2016)
	 จากขอ้มลูดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้		สสวท.	จงึไดก้ำาหนดเปา้หมายหลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	
    

  
   
เป้าหมายหลักสูตร

	 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	มีเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร	ดังนี้
1.	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด	หลักการ	ทฤษฎี	ในสาระคณิตศาสตร์

ที่จำาเป็น	พร้อมทั้งสามารถนำาไปประยุกต์ได้	
2.	 มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา	สือ่สารและสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์	

เชื่อมโยง	ให้เหตุผล	และมีความคิดสร้างสรรค์	
3.	 มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์	 เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำาคัญของ

คณิตศาสตร์	สามารถนำาความรูท้างคณติศาสตร์ไปเป็นเครือ่งมอืในการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น	ตลอดจนการประกอบอาชีพ

4.	 มีความสามารถในการเลือกใช้สื่อ	 อุปกรณ์	 เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล 
ที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้	 การสื่อสาร	 การทำางาน	 และ 
การแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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3 การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร

	 จากข้อมูลผลการวิจัยข้างต้นและเป้าหมายของหลักสูตรกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 ทำาให้หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดสาระการเรียนรู้  
	 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น	 จัดเป็น	 3	 สาระ	 ได้แก่	 จำานวนและพีชคณิต	การวัดและ
เรขาคณิต	 และสถิติและความน่าจะเป็น	 โดยได้แยกทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ออกจากสาระการเรียนรู้	 	 ซึ่งทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ยังคงประกอบไปด้วย	5	ทักษะเดิม	ได้แก่	การแก้ปัญหา	การสื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์	 การเชื่อมโยง	 การให้เหตุผล	 และการคิด
สร้างสรรค์	 	 โดยกำาหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตรค์วบคูไ่ปกบัการประเมินดา้นเนือ้หาสาระ	ดงัจะเหน็
ได้จากการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในหลักสูตร				

การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา 
	 การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น	 จะต้องอาศัย 
ความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับธรรมชาติวัยรุ่น	 มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ 
ผู้เรียน	มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นและเพียงพอกับการ
ดำารงชวีติในโลกอนาคตท่ีมีการพฒันาและเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็	รวมถงึการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 อีกทั้งสนับสนุนให้ทุกคนมีสิทธ์ิในการเรียนรู้และให้
โอกาสในการเรียนรู้ในบริบทที่ท้าทาย
	 การจดัการศกึษาคณติศาสตรใ์นระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ใหส้อดคลอ้ง
กับปรัชญาดังกล่าวข้างต้น	 จึงจำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน 
ในหลกัสตูรคณติศาสตร	์กลา่วคอื	เดมิในหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	
พุทธศักราช	2551	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	แบ่งเนื้อหาออกเป็นสาระ
การเรียนรู้พื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน	 และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียน 

จัดให้ตามความเหมาะสม		แต่จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรพบว่า	มีสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติมบางส่วนที่มีความจำาเป็นสำาหรับผู้เรียนทั่วไปที่ควรรู้	 เช่น	 
พหุนาม	การแยกตัวประกอบของพหุนาม	ฟังก์ชันกำาลังสอง	สมการกำาลังสอง
ตัวแปรเดียว	ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม	อัตราส่วนตรีโกณมิติ	แต่นักเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น	ซึ่งเป็นวัยที่กำาลังค้นคว้าหาความเชี่ยวชาญของตน	บางส่วน
ไมไ่ด้เรียน	ดว้ยโรงเรยีนไมไ่ดจั้ดรายวชิาเพิม่เตมิใหน้กัเรยีนทกุคนไดเ้รยีน		ทำาให้
เป็นปัญหาเมื่อนักเรียนศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร	์(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2560)	ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	
พุทธศักราช	2551	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จึงได้จัดเนื้อหาเหล่านี้ไว้ให้ทุกคน
ได้เรียน	พร้อมท้ังจัดเรียงเน้ือหาและความยากง่ายในแต่ละช้ันปีให้มีความเหมาะสม
	 โดยสรุป	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	พุทธศักราช	2551ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น	 ได้มีการเปล่ียนแปลงไปจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พุทธศักราช	2551	ในด้านเนื้อหาดังนี้
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4

จำานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและ 
ความน่าจะเป็น

 ■ ตัวหารร่วมมากและ 
ตัวคูณร่วมน้อย	(ม.1)

 ■ การประมาณค่า	(ม.1)
 ■ ระบบตัวเลขฐานต่าง	ๆ	

(ม.1)
 ■ การแปรผัน	(ม.2)
 ■ เศษส่วนของพหุนาม	 

(ม.2	และ	ม.3)
 ■ การแยกตัวประกอบ

โดยใช้ทฤษฎีบทเศษ
เหลือ	(ม.3)

 ■ การดำาเนินการที่ 
เกี่ยวกับกรณฑ์	(ม.3)

 ■ ระบบสมการทีป่ระกอบ
ด้วยสมการดีกรีสอง	 
(ม.3)

 ■ การวาดหรือประดิษฐ์									
รูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์	เมื่อกำาหนด
ภาพสองมิติที่ได้จาก
การมองด้านหน้า	 
ด้านข้าง	และด้านบน	 
(ม.1)

 ■ การวัด	(ม.2)

-

เนื้อหาที่ตัดออก จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551			
รายวิชาพื้นฐานรวมกับรายวิชาเพิ่มเติมเดิม

จำานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและ 
ความน่าจะเป็น

-  ■ อัตราส่วนตรีโกณมิติ	
(ม.3)

 ■ คำาถามทางสถิติ	(ม.1)
 ■ แผนภาพจุด	(ม.2)
 ■ แผนภาพต้น	-	ใบ	(ม.2)
 ■ แผนภาพกล่อง	(ม.3)

เนื้อหาที่เพิ่ม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์

 ในหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร	์(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2560)		
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	ไดก้ำาหนดสาระ 
พื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับผู่้เรียนทุกคนไว้	 3	 สาระ	 ได้แก่	 จำานวนและพีชคณิต	 
การวัดและเรขาคณิต	 และสถิติและความน่าจะเป็น	 โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 
สาระสำาคัญดังนี้

 จำานวนและพชีคณติ  เรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบจำานวนจรงิ	สมบตัเิก่ียวกบั
จำานวนจริง		อัตราส่วน	ร้อยละ	การประมาณค่า	การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำานวน	
การใชจ้ำานวนในชวิีตจรงิ	แบบรปู	ความสมัพนัธ	์ฟงัก์ชนั	เซต	ตรรกศาสตร	์นพิจน	์
เอกนาม		พหุนาม	สมการ	ระบบสมการ	อสมการ	กราฟ	ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน	
ลำาดับและอนุกรม	 และการนำาความรู้เกี่ยวกับจำานวนและพีชคณิตไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง	ๆ

 การวัดและเรขาคณิต	 เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว	 ระยะทาง	น้ำาหนัก	
พ้ืนที่	 ปริมาตรและความจุ	 เงินและเวลา	หน่วยวัดระบบต่าง	ๆ	การคาดคะเน
เกี่ยวกับการวัด		อัตราส่วนตรีโกณมิติ	รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิต	
การนึกภาพ		แบบจำาลองทางเรขาคณิต	ทฤษฎีบททางเรขาคณิต	การแปลงทาง
เรขาคณิตในเร่ืองการเล่ือนขนาน	การสะท้อน	การหมุน	และการนำาความรู้เก่ียวกับ
การวัดและเรขาคณิต	ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	

 สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งคำาถามทางสถิติ	 
การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การคำานวณค่าสถิติ	 การนำาเสนอและแปลผลสำาหรับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 หลักการนับเบื้องต้น	 ความน่าจะเป็น	 
การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม	 การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็น 
ในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง	ๆ		และช่วยในการตัดสินใจ

เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนรู้ภายใตห้ลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร	์(ฉบบั
ปรบัปรงุ	พ.ศ.	2560)	ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	พุทธศกัราช	
2551	เกดิประสิทธภิาพสงูสดุ	สถานศกึษาควรจดัสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิใหกั้บ
นักเรียนทุกคนตามความเหมาะสม	 ซึ่งแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้คือ	การจัด 
ใหส้าระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ เปน็สาระสำาหรบัการพฒันาทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ภายใต้สาระการเรียนรู้แกนกลางที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร
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มาตรฐาน ค 1.1  
เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำานวน	
ระบบจำานวน	การดำาเนินการของจำานวน	 
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการ 
สมบัติของการดำาเนินการ	และนำาไปใช้

มาตรฐาน ค 1.2  
เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป	ความสัมพันธ์	
ฟังก์ชัน	ลำาดับและอนุกรม	และนำาไปใช้

มาตรฐาน ค 1.3   
ใช้นิพจน์	สมการ	และอสมการ	 
อธิบายความสัมพันธ์	 
หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำาหนดให้

มาตรฐาน ค 2.1 
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด	วัดและคาดคะเน
ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด	และนำาไปใช้													

มาตรฐาน ค 2.2
เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต	สมบัติของ 
รูปเรขาคณิต	ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต	และนำาไปใช้

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ค 3.1 
เข้าใจกระบวนการทางสถิติ	
และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค 3.2	 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น	
ความน่าจะเป็น	และนำาไปใช้

สาระที่ 1 
จำานวนและพีชคณิต

สาระที่ 2 
การวัดและเรขาคณิต

สาระที่ 3 
สถิติและความน่าจะเป็น
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7

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

	 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตรเ์ป็นความสามารถทีจ่ะนำาความ
รู้ไปประยุกต์ ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้	 และประยุกต์ ใช้
ในชวีติประจำาวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ	ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์
ในที่นี้	 เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำาเป็น	 และต้องการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน	ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนคณิตศาสตร์

	 ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 	 (ฉบับปรับปรุง	 
พ.ศ.	 2560)	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	2551	 
ไดก้ำาหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรู	้ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์	
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1.	 ทำาความเข้าใจหรือสร้างกรณีทั่วไปโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณี

ตัวอย่างหลาย	ๆ	กรณี
2.	 มองเห็นว่าสามารถใช้คณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
3.	 มีความมุมานะในการทำาความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
4.	 สร้างเหตุผลเพ่ือสนับสนุนแนวคิดของตนเองหรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่น

อย่างสมเหตุสมผล
5.	 คน้หาลกัษณะทีเ่กดิขึน้ซ้ำา	ๆ 	และประยกุตใ์ชล้กัษณะดงักลา่วเพือ่ทำาความเขา้ใจ

หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง	ๆ	

5
การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถใน 
การขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม	หรือสร้างแนวคิดใหม่
เพื่อปรับปรุง	พัฒนาองค์ความรู้

4
การให้เหตุผล		เป็นความสามารถในการให้เหตุผล	
รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้ง	เพื่อนำาไปสู่
การสรุป	โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ

1
การแก้ปัญหา		เป็นความสามารถในการทำา
ความเข้าใจปัญหา	คิดวิเคราะห์	วางแผนแก้ปัญหา		
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม	โดยคำานึงถึง 
ความสมเหตุสมผลของคำาตอบพร้อมทั้ง 
ตรวจสอบความถูกต้อง

2
การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
เป็นความสามารถในการใช้รูป	ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร	สื่อความหมาย	
สรุปผล	และนำาเสนอได้อย่างถูกต้อง	ชัดเจน

3
การเชื่อมโยง	เป็นความสามารถในการใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตรเ์นื้อหาต่าง	ๆ	หรือศาสตร์อื่น	ๆ	 
และนำาไปใช้ในชีวิตจริง

การแก้ปัญหา การเชื่อมโยงการสื่อสารและ
การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์

1 2 3 4 5
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจจำานวนตรรกยะและความสัมพันธ์ 
ของจำานวนตรรกยะ	และใช้สมบัติ 
ของจำานวนตรรกยะในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

2.	 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำาลังที่มี
เลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็มบวกในการแก้
ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จำานวนตรรกยะ
 ■ จำานวนเต็ม
 ■ สมบัติของจำานวนเต็ม
 ■ ทศนิยมและเศษส่วน
 ■ จำานวนตรรกยะและสมบัติของ
จำานวนตรรกยะ

 ■ เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็มบวก
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับจำานวนเต็ม	
จำานวนตรรกยะ	และเลขยกกำาลัง 
ไปใช้ในการแก้ปัญหา

3.	 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน	สัดส่วน	 
และร้อยละ	ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
และปัญหาในชีวิตจริง		

อัตราส่วน
 ■ อัตราส่วนของจำานวนหลาย	ๆ	จำานวน
 ■ สัดส่วน
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน	สัดส่วน	 
และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา

คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง8

สาระที่ 1 จำานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำานวน	ระบบจำานวน	
	 	 การดำาเนินการของจำานวน	ผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการ	 
	 	 สมบัติของการดำาเนินการ	และนำาไปใช้

ชั้น
มัธยมศึกษา

ปีที่ 1

เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
•	 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจำานวนจริง	 ความสัมพันธ์ของจำานวนจริง	 สมบัติของจำานวนจริง	 

และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
•	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน	 	 สัดส่วน	และร้อยละ	และใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีในการ 

แก้ปัญหาในชีวิตจริง
•	 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเลขยกกำาลังท่ีมีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็ม	 และใช้ความรู้ 

ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
•	 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร	 

และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	และใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
•	 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพหุนาม	 การแยกตัวประกอบของพหุหาม	 สมการกำาลังสอง	 

และใช้ความรู้ความเข้าใจน้ีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
•	 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคู่อันดับ	 กราฟของความสัมพันธ์ 	 และฟังก์ชันกำาลังสอง	 

และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
•	 มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เคร่ืองมือ	 เช่น	 วงเวียนและสันตรง	 รวมท้ังโปรแกรม	 

The	Geometer’s	 Sketchpad	 หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน	 ๆ	 เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต	 
ตลอดจนนำาความรู้เก่ียวกับการสร้างน้ีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

•	 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ	 และใช้ความรู้	 ความ
เข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

•	 มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม	 ทรงกระบอก	 พีระมิด	 กรวย	 และ 
ทรงกลม	และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

•	 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมบัติของเส้นขนาน	 รูปสามเหลี่ยมที่ เท่ากันทุกประการ	 
รูปสามเหลี่ยมคล้าย	 	ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ	และนำาความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง

•	 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต	 และนำาความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง

•	 มีความรู้ความเข้าใจในเ ร่ืองอัตราส่วนตรีโกณมิติ 	 และนำาความรู้ความเข้าใจน้ีไปใช้  
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

•	 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม	และนำาความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ 
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

•	 มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการนำาเสนอข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และแปลความหมายข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด	แผนภาพต้น-ใบ	ฮิสโทแกรม	ค่ากลางของข้อมูล	และแผนภาพกล่อง	
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้	รวมทั้งนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

•	 มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความน่าจะเปน็	และใชค้วามรู้ความเข้าใจนีใ้นการแกป้ญัหาในชวีติจรงิ



18 19คู่มือการใช้หลักสูตร	 								ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและ 
สมบัติของจำานวน	เพื่อวิเคราะห์และ 
แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้น	
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

2.	 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟใน	 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง		

3.	 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง	

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 ■ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
 ■ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์ 
เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง	

มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์	สมการ	และอสมการ	อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา 
	 	 		ที่กำาหนดให้

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1	เข้าใจกระบวนการทางสถิติ	และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ	เช่น	 
วงเวียนและสันตรง		รวมทั้งโปรแกรม	 
The	Geometer’s	Sketchpad	หรือ 
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น	ๆ	เพื่อสร้าง 
รูปเรขาคณิต	ตลอดจนนำาความรู้เกี่ยวกับ	
การสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
ในชีวิตจริง

การสร้างทางเรขาคณิต
 ■ การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
 ■ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้ 
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน 
ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

2.	 เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตใน 
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
 ■ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 ■ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า	ด้านข้าง		 
ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ 
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์	

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำาเสนอ
ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล	รวมทั้ง 
นำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม	

สถิติ
 ■ การตั้งคำาถามทางสถิติ	
 ■ การเก็บรวบรวมข้อมูล	
 ■ การนำาเสนอข้อมูล

          ▶		แผนภูมิรูปภาพ	
          ▶		แผนภูมิแท่ง	
          ▶		กราฟเส้น	
          ▶		แผนภูมิรูปวงกลม		

 ■ การแปลความหมายข้อมูล	
 ■ การนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

สาระที่ 2  การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต	สมบัติของรูปเรขาคณิต		 	 	 			
	 	 		ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต		และทฤษฎีบททางเรขาคณิต	และนำาไปใช้
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ชั้น
มัธยมศึกษา

ปีที่ 2สาระที่ 1 จำานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1	เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำานวน	
	 	 ระบบจำานวน	การดำาเนินการของจำานวน	
	 	 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการ	สมบัติของการดำาเนินการ	และนำาไปใช้

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป	ความสัมพันธ์	ฟังก์ชัน	ลำาดับและอนุกรม	และนำาไปใช้

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1	เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด	วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด	และนำาไปใช้	

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำาลังที่มี
เลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็มในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จำานวนตรรกยะ
 ■ เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็ม
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำาลังไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา

2.	 เข้าใจจำานวนจริงและความสัมพันธ์ของ
จำานวนจริง		และใช้สมบัติของจำานวนจริง 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง

จำานวนจริง
 ■ จำานวนอตรรกยะ
 ■ จำานวนจริง
 ■ รากที่สองและรากที่สามของจำานวนตรรกยะ
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับจำานวนจริงไปใช้

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจหลักการการดำาเนินการของพหุนาม
และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

พหุนาม
 ■ พหุนาม
 ■ การบวก	การลบ		และการคูณของพหุนาม
 ■ การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็น
พหุนาม

2.	 เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	

การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 ■ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
โดยใช้
        ▶		สมบัติการแจกแจง
        ▶		กำาลังสองสมบูรณ์
        ▶		ผลต่างของกำาลังสอง

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	

พื้นที่ผิว
 ■ การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

2.	 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ปริมาตร
 ■ การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา
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มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต	สมบัติของรูปเรขาคณิต	 
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต	และทฤษฎีบททางเรขาคณิต	และนำาไปใช้

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ	เช่น	 
วงเวียนและสันตรง		รวมทั้งโปรแกรม	 
The	Geometer’s	Sketchpad	หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่น	ๆ	เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต	
ตลอดจนนำาความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การสร้างทางเรขาคณิต
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต
ไปใช้ในชีวิตจริง

2.	 นำาความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและ
รูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	

เส้นขนาน
 ■ สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

3.	 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

การแปลงทางเรขาคณิต
 ■ การเลื่อนขนาน
 ■ การสะท้อน
 ■ การหมุน
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา

4.	 เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่ 
เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	

ความเท่ากันทุกประการ
 ■ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน 
ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา

5.	 เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง	

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 ■ ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ	และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำาเสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด	
แผนภาพต้น	-	ใบ	ฮิสโทแกรม	และค่ากลาง
ของข้อมูล	และแปลความหมายผลลัพธ์		 
รวมทั้งนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สถิติ
 ■ การนำาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 

         ▶		แผนภาพจุด
        ▶		แผนภาพต้น	-	ใบ
        ▶		ฮิสโทแกรม
        ▶		ค่ากลางของข้อมูล

 ■ การแปลความหมายผลลัพธ์
 ■ การนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

ชั้น
มัธยมศึกษา

ปีที่ 3สาระที่ 1 จำานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป	ความสัมพันธ์	ฟังก์ชัน	
	 	 ลำาดับและอนุกรม	และนำาไปใช้

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 ■ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง 
กว่าสอง	

2.	 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำาลังสอง
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	

ฟังก์ชันกำาลังสอง
 ■ กราฟของฟังก์ชันกำาลังสอง
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำาลังสองไปใช้
ในการแก้ปัญหา
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน 
เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้อสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว	

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้น											
ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

2.	 ประยุกต์ใช้สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์		

สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว
 ■ สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว
 ■ การแก้สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ 
กำาลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

3.	 ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ระบบสมการ
 ■ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 ■ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการ 
เชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา	

มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์	สมการ		และอสมการ	อธิบายความสัมพันธ์
	 	 		หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำาหนดให้

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1	เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด	วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด	และนำาไปใช้	

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด	
กรวย	และทรงกลม	ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง		

พื้นที่ผิว
 ■ การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด	กรวย	 
และทรงกลม

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด	
กรวย	และทรงกลม	ไปใช้ในการแก้ปัญหา

2.	 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด	
กรวย	และทรงกลม	ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	

ปริมาตร
 ■ การหาปริมาตรของพีระมิด	กรวย	 
และทรงกลม

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด	
กรวย	และทรงกลม	ไปใช้ในการแก้ปัญหา
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มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต	สมบัติของรูปเรขาคณิต	 
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต	และทฤษฎีบททางเรขาคณิต	และนำาไปใช้

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
ที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
และปัญหาในชีวิตจริง	

ความคล้าย
 ■ รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ใน 
การแก้ปัญหา

2.	 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง	

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 ■ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 ■ การนำาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ 
มุม	30	องศา	45	องศา	และ	60	องศา	 
ไปใช้ในการแก้ปัญหา

3.	 เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมใน 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	

วงกลม
 ■ วงกลม		คอร์ด		และเส้นสัมผัส
 ■ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1	เข้าใจกระบวนการทางสถิติ	และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค 3.2	เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น	ความน่าจะเป็น	และนำาไปใช้

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำาเสนอ
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง	และ
แปลความหมายผลลัพธ์	รวมทั้งนำาสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สถิติ
 ■ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

        ▶		แผนภาพกล่อง	
 ■ การแปลความหมายผลลัพธ์
 ■ การนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.	 เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำาผลที่ได้
ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ความน่าจะเป็น
 ■ เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม
 ■ ความน่าจะเป็น
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
ในชีวิตจริง
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คำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

	 คำาอธิบายประกอบตัวชี้วัดภายใต้ตัวชี้วัดแต่ละตัว	 มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือเสริมความเข้าใจให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้ 
ผู้เรียนได้บรรลุตัวชี้วัดนั้น	ๆ	ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานทัดเทียมในระดับประเทศและ
นานาชาติ		โดยตัวชี้วัดบางตัว		ผู้สอนอาจเพิ่มคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัดให้
มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนหรือสถานศึกษา

10

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

จำานวนตรรกยะ
 ■ จำานวนเต็ม
 ■ สมบัติของจำานวนเต็ม
 ■ ทศนิยมและเศษส่วน
 ■ จำานวนตรรกยะและสมบัติของ
จำานวนตรรกยะ

 ■ เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็มบวก
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับจำานวนเต็ม	
จำานวนตรรกยะ	และเลขยกกำาลังไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา

 ■ เข้าใจจำานวนตรรกยะและความสัมพันธ์ 
ของจำานวนตรรกยะ	และใช้สมบัติ 
ของจำานวนตรรกยะในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ เข้าใจจำานวนบวกและจำานวนลบ	 
ใช้จำานวนแทนปริมาณในบริบทของ 
ชีวิตจริง	และอธิบายความหมายของ	0	
ในแต่ละสถานการณ์

 ◊ เปรียบเทียบจำานวนตรรกยะ	 
และเขียนแทนจำานวนตรรกยะด้วยจุด 
บนเส้นจำานวน

 ◊ บวก	ลบ	คูณ	และหารจำานวนตรรกยะ
โดยใช้การคิดในใจ	ใช้การเขียนแสดง 
การคำานวณ	และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 ◊ นำาสมบัติการสลับที่	สมบัติการเปลี่ยนหมู่	
และสมบัติการแจกแจง	มาประยุกต์ใช้ 
ในการคิดคำานวณ

 ◊ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการดำาเนินการ 
ของจำานวนตรรกยะ

 ◊ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน	
ทศนิยม	และร้อยละ	(เปอร์เซ็นต์)

สาระที่ 1 จำานวนและพีชคณิต

ชั้น
มัธยมศึกษา

ปีที่ 1
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

 ■ เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำาลัง 
ที่มีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็มบวกใน 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง			

     เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดนี้  ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน 
ได้มีโอกาส

 ◊ เข้าใจความหมายของเลขยกกำาลังที่มี
เลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็มบวก

 ◊ นำาความรู้เรื่องเลขยกกำาลังและสมบัติ 
ของเลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลังเป็น						
จำานวนเต็มบวกมาประยุกต์ใช้ใน 
การคิดคำานวณ

 ◊ เขียนจำานวนที่มีค่ามาก	ๆ	ให้อยู่ 
ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์	A	×	10

n
   

เมื่อ	1	≤	A	<	10		และ	n	เป็นจำานวน 
เต็มบวก

อัตราส่วน
 ■ อัตราส่วนของจำานวนหลาย	ๆ	จำานวน
 ■ สัดส่วน
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน	สัดส่วน	 
และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา

 

 ■ เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน	สัดส่วน	และ
ร้อยละ	ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้  ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ เข้าใจความคิดรวบยอดของอัตราส่วน	
และใช้ภาษาเกี่ยวกับอัตราส่วนใน 
การอธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณ
ตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป

 ◊ แสดงความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนระหว่าง
ปริมาณ	และใช้ความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน
แก้ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ	

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

 ◊ ประยุกต์ใช้อัตราส่วนและสัดส่วนใน 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง	รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนหน่วยการวัดในระบบเดียวกัน
และต่างระบบกัน	

 ◊ ประยุกต์ใช้ร้อยละในการแก้ปัญหา 
เกี่ยวกับการซื้อขาย	ดอกเบี้ย	ภาษี	 
การเจริญเติบโต	และการถดถอย		

 ◊ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 
สองปริมาณที่แสดงในรูปกราฟ	หรือ 
รูปสมการที่สอดคล้องกับปัญหาอัตรา
อย่างง่าย		

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้น	
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

 ■ เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและ 
สมบัติของจำานวน	เพื่อวิเคราะห์และ 
แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้  ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ รู้จักนิพจน์พีชคณิต	(algebraic	 
expression)	แปลข้อความเป็นนิพจน์
พีชคณิต		และแปลนิพจน์พีชคณิต 
เป็นข้อความ	

 ◊ ใช้ตัวแปรแทนปริมาณต่าง	ๆ	ในปัญหา
คณิตศาสตร์หรือปัญหาในชีวิตจริง	 
และสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
เพื่อแก้ปัญหานั้น

 ◊ ใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของ
จำานวนในการแก้สมการ	และตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคำาตอบโดยใช้ 
การคิดในใจและวิธีการประมาณค่า
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 ■ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
 ■ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์ 
เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง

 ■ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟใน 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง	

     เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ กำาหนดระบบพิกัดฉากและลงจุด	 
และระบุพิกัดของจุดในระบบพิกัดฉาก

 ◊ สำารวจ	แปลความหมาย	และวิเคราะห์
กราฟของข้อมูลในชีวิตจริง

 ■ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง	 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส 

 ◊ กำาหนดระบบพิกัดฉากและลงจุด 
และระบุพิกัดของจุดในระบบพิกัดฉาก

 ◊ ใช้ตารางและกราฟเพื่อวิเคราะห์การเป็น
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร
อิสระ	(x)	และตัวแปรตาม	(y)		

 ◊ เชื่อมโยงสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในรูป	
Ax	+	By	+	C	=	0		เมื่อ	A,	B	และ	C	เป็น
ค่าคงตัวที่	A	และ	B	ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน	
หรือ	y	=	mx	+	b		เมื่อ	m	และ	b	 
เป็นค่าคงตัว	กับกราฟเส้นตรงที่กำาหนดให้

 ◊ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร	
 ◊ สำารวจและอธิบายลักษณะกราฟ 

ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

การสร้างทางเรขาคณิต
 ■ การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
 ■ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้ 
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน 
ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

 ■ ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ	เช่น	 
วงเวียนและสันตรง		รวมทั้งโปรแกรม	 
The	Geometer’s	Sketchpad	หรือ 
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น	ๆ	เพื่อสร้าง 
รูปเรขาคณิต	ตลอดจนนำาความรู้เกี่ยวกับ	 
การสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
ในชีวิตจริง			 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ ใช้วงเวียนและสันตรง	หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตในการสร้างพื้นฐาน 
ทางเรขาคณิต	ได้แก่

 ◆ สร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับ
ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่
กำาหนดให้

 ◆ แบ่งคร่ึงส่วนของเส้นตรงท่ีกำาหนดให้
 ◆ สร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่
กำาหนดให้

 ◆ แบ่งครึ่งมุมที่กำาหนดให้
 ◆ สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอก
มายังเส้นตรงที่กำาหนดให้

 ◆ สร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบน 
เส้นตรงที่กำาหนดให้

 ◊ ใช้วงเวียนและสันตรง	หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัต	เพื่อสร้าง

 ◆ เส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยม
 ◆ เส้นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม
 ◆ มุมที่มีขนาด	45°,	60°,	90°,	75°		
และ	120°
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

 ◆ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า	 
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว	 
และรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

 ◆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	และ 
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 ◊ นำาความรู้เกี่ยวกับการสร้างไปใช้สร้างรูป
ในชีวิตประจำาวัน

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
 ■ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 ■ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า	ด้านข้าง		 
และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

 

 ■ เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตใน 
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้  ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ ระบุรูปร่างของหน้าตัดของรูปเรขาคณิต
สามมิติ		

 ◊ เขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า		
ด้านข้าง		ด้านบนของรูปเรขาคณิต 
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

สถิติ
 ■ การตั้งคำาถามทางสถิติ	
 ■ การเก็บรวบรวมข้อมูล	
 ■ การนำาเสนอข้อมูล

 ▶ แผนภูมิรูปภาพ	
 ▶ แผนภูมิแท่ง	
 ▶ กราฟเส้น	
 ▶ แผนภูมิรูปวงกลม		

 ■ การแปลความหมายข้อมูล	
 ■ การนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

 ■ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำาเสนอ
ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล	รวมทั้ง 
นำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้  ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ เข้าใจคำาถามทางสถิติ	และใช้วิธี 
อย่างง่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อตอบคำาถามทางสถิติ

 ◊ นำาเสนอข้อมูลและเลือกใช้การนำาเสนอ
ข้อมูลที่เหมาะสม	

 ◊ แปลความหมายข้อมูลจากการนำาเสนอ
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง	ๆ	ได้แก่		
แผนภูมิรูปภาพ		แผนภูมิแท่ง		กราฟเส้น	
และแผนภูมิรูปวงกลม

 ◊ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สถิติ

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

จำานวนตรรกยะ
 ■ เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็ม
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำาลังไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา	

 ■ เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำาลังที่มี
เลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็มในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้  ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ เข้าใจความหมายของเลขยกกำาลังที่มี
เลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็ม

 ◊ นำาความรู้เรื่องเลขยกกำาลังและสมบัติของ
เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็ม
มาประยุกต์ใช้ในการคิดคำานวณ

 ◊ เขียนจำานวนที่มีค่ามาก	ๆ	หรือมีค่าน้อย	ๆ	
ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์	 
A	×	10

n
	เมื่อ	1	≤	A	<	10		และ	n	เป็น

จำานวนเต็ม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

จำานวนจริง
 ■ จำานวนอตรรกยะ
 ■ จำานวนจริง
 ■ รากที่สองและรากที่สามของจำานวนตรรกยะ
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับจำานวนจริงไปใช้

 ■ เข้าใจจำานวนจริงและความสัมพันธ์ของ
จำานวนจริง		และใช้สมบัติของจำานวนจริง 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้  ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ รู้ว่าจำานวนจริงที่ไม่ใช่จำานวนตรรกยะ
เรียกว่า	จำานวนอตรรกยะ		

 ◊ เขียนทศนิยมซ้ำาให้อยู่ในรูปเศษส่วน
 ◊ ใช้จำานวนตรรกยะประมาณค่าจำานวน 

อตรรกยะเพื่อเปรียบเทียบจำานวน 
อตรรกยะ	และระบุตำาแหน่งของจำานวน 
อตรรกยะบางจำานวนบนเส้นจำานวน	

 ◊ หารากที่สองของจำานวนที่เป็นกำาลังสอง
สมบูรณ์		และหารากที่สามของจำานวนที่
เป็นกำาลังสามสมบูรณ์	(perfect	cube)

สาระที่ 1 จำานวนและพีชคณิต

ชั้น
มัธยมศึกษา

ปีที่ 2
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

พหุนาม
 ■ พหุนาม
 ■ การบวก	การลบ		และการคูณของพหุนาม
 ■ การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็น
พหุนาม

 ■ เข้าใจหลักการการดำาเนินการของพหุนาม
และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ เขียนนิพจน์พีชคณิตแสดงความสัมพันธ์
ของปริมาณต่าง	ๆ	ในสถานการณ์ปัญหา

 ◊ เขียนพหุนามที่ได้จากการดำาเนินการให้
อยู่ในรูปผลสำาเร็จ

การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 ■ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
โดยใช้

 ▶ สมบัติการแจกแจง
 ▶ กำาลังสองสมบูรณ์
 ▶ ผลต่างของกำาลังสอง

 ■ เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ ใช้แบบจำาลองพื้นที่ในการแสดงนิพจน์
พีชคณิตที่สมมูลกัน

 ◊ แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดย 
ใช้สมบัติการแจกแจง	กำาลังสองสมบูรณ์	 
และผลต่างของกำาลังสอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

การสร้างทางเรขาคณิต
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต
ไปใช้ในชีวิตจริง

 ■ ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ	เช่น	 
วงเวียนและสันตรง	รวมทั้งโปรแกรม	 
The	Geometer’s	Sketchpad	หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่น	ๆ	เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต	
ตลอดจนนำาความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ สร้างและให้เหตุผลได้ว่ารูปที่สร้าง 
ได้นั้น	เป็นรูปตามที่ต้องการ	เช่น	 
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า	รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
รูปวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยม

พื้นที่ผิว
 ■ การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

 ■ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ อธิบายลักษณะ	ส่วนต่าง	ๆ	และรูปคลี่
ของปริซึมและทรงกระบอก	

 ◊ เข้าใจและอธิบายที่มาของสูตรใน 
การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก	

 ◊ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอก	
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

ปริมาตร
 ■ การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

 ■ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ เชื่อมโยงการหาปริมาตรของปริซึม 
และทรงกระบอก	

 ◊ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับปริมาตรของ 
ปริซึมและทรงกระบอก	

เส้นขนาน
 ■ สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม  ■ นำาความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและ 

รูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ สำารวจและใช้สมบัติของมุมที่เกี่ยวข้องกับ
เส้นตัดและเส้นขนาน

 ◊ เข้าใจเงื่อนไขของการเป็นเส้นขนาน	
 ◊ ให้เหตุผลในการสร้างข้อเท็จจริง	เช่น	 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมุมที่เกิดขึ้น	 
เมื่อมีเส้นตัดเส้นขนาน	หรือข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับขนาดของมุมภายในและขนาด
ของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยม	

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

การแปลงทางเรขาคณิต
 ■ การเลื่อนขนาน
 ■ การสะท้อน
 ■ การหมุน
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา

 ■ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ สำารวจสมบัติของการเลื่อนขนาน		 
การสะท้อน	และการหมุน	

 ◊ อธิบายผลที่เกิดจากการเลื่อนขนาน		 
การสะท้อน	และการหมุนรูปต้นแบบ 
บนระนาบ

 ◊ อภิปรายว่าภาพที่ได้จากการแปลง	 
เกิดจากการแปลงชนิดใด

 ◊ สร้างเทสเซลเลชันโดยใช้การแปลง 
ทางเรขาคณิต

ความเท่ากันทุกประการ
 ■ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน 
ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา

 ■ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่ 
เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	  
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ สำารวจเงื่อนไขเพียงพอในการตรวจสอบ
ได้ว่า	รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุก
ประการ	เช่น		ความสัมพันธ์แบบ	ด.ม.ด.		
ด.ด.ด.		ม.ด.ม.		

 ◊ นำาความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน 
ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 ■ ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

 ■ เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง	 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ สืบเสาะหาความสัมพันธ์ในรูปสามเหลี่ยม
มุมฉาก	เพื่อนำาไปสู่ทฤษฎีบทพีทาโกรัส	

 ◊ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ในการหาความยาวของด้านที่ไม่ทราบค่า 
ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	

 ◊ ประยุกต์ใช้บทกลับของทฤษฎีบท 
พีทาโกรัสในการตรวจสอบว่า 
รูปสามเหลี่ยมที่กำาหนดให้เป็น 
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

สถิติ
 ■ การนำาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล

 ▶ แผนภาพจุด
 ▶ แผนภาพต้น	–	ใบ
 ▶ ฮิสโทแกรม
 ▶ ค่ากลางของข้อมูล

 ■ การแปลความหมายผลลัพธ์
 ■ การนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

 ■ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำาเสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด	
แผนภาพต้น	–	ใบ	ฮิสโทแกรม	และค่ากลาง
ของข้อมูล	และแปลความหมายผลลัพธ์	 
รวมทั้งนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ นำาเสนอข้อมูลที่กำาหนดให้ใน 
รูปแผนภาพจุด	แผนภาพต้น	–	ใบ	 
และฮิสโทแกรม

 ◊ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต	มัธยฐาน	และ
ฐานนิยมของข้อมูล	

 ◊ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิต	มัธยฐาน	
และฐานนิยมของข้อมูลเชิงปริมาณ 
ที่นำาเสนอ

 ◊ แปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้ให้สอดคล้อง
กับบริบทของข้อมูล

 ◊ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ	คาดคะเน	 
และสรุปผล

 ◊ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สถิติ	
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้น											
ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

 ■ เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน 
เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้ 
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ เข้าใจความหมายของเครื่องหมายแสดง
การไม่เท่ากัน

 ◊ ใช้ตัวแปรแทนปริมาณต่าง	ๆ	ในปัญหา
คณิตศาสตร์หรือปัญหาในชีวิตจริง	และ
สร้างอสมการอย่างง่ายในการแก้ปัญหา	

 ◊ ใช้สมบัติของการไม่เท่ากันในการแก้
อสมการ	และตรวจสอบความสมเหตุ 
สมผลของคำาตอบ

 ◊ แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและเขียน
กราฟแสดงคำาตอบบนเส้นจำานวน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 ■ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี 
สูงกว่าสอง	

 ■ เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสาม 
ที่อยู่ในรูปผลบวกของกำาลังสาม	 
หรือผลต่างของกำาลังสามโดยใช้สูตร

 ◊ แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า
สอง	ที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปกำาลังสอง
สมบูรณ์	ผลต่างของกำาลังสอง	ผลบวก
ของกำาลังสาม	หรือผลต่างของกำาลังสาม	
โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่	สมบัติ 
การสลับที่	หรือสมบัติการแจกแจง

สาระที่ 1 จำานวนและพีชคณิต

ชั้น
มัธยมศึกษา

ปีที่ 3
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

ระบบสมการ
 ■ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 ■ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการ 
เชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา	

 ■ ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์		 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ อธิบายลักษณะคำาตอบของระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรจากการสังเกตกราฟ
หรือระบบสมการ

 ◊ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นสองสมการ
โดยใช้วิธีทางพีชคณิต	

 ◊ นำาความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นไปใช้ในการแก้ปัญหา	เช่น	ปัญหา
เกี่ยวกับจำานวน	ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง	
อัตราเร็ว	และเวลา	ปัญหาเกี่ยวกับ
จำานวนและราคาสินค้า	ปัญหาเกี่ยวกับ
ของผสม

ฟังก์ชันกำาลังสอง
 ■ กราฟของฟังก์ชันกำาลังสอง
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำาลังสองไปใช้
ในการแก้ปัญหา

 ■ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำาลังสอง
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์์		 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ ใช้เทคโนโลยีในการสำารวจลักษณะกราฟ
ของฟังก์ชันกำาลังสอง

 ◊ เขียนกราฟของฟังก์ชันกำาลังสอง 
ที่อยู่ในรูป		y	=	ax2,		y	=	ax2	+	k,		

 ◊ y	=	a(x	–	h)2	,		y	=	a(x	–	h)2	+	k		และ	 
y	=	ax2	+	bx	+	c	เมื่อ	a,	b,	c,	h	และ	 
k	เป็นค่าคงตัว		ที่	a	≠	0	

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว
 ■ สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว
 ■ การแก้สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ 
กำาลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

 ■ ประยุกต์ใช้สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์		 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ ใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามใน
การแก้สมการกำาลังสองตัวแปรเดียวใน
การหาคำาตอบของสมการ

 ◊ แก้สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว	 
ax2	+	bx	+	c		=	0		โดยที่	a	≠	0	 

โดยใช้สูตร 

 ◊ อธิบายเงื่อนไขที่ทำาให้เกิดคำาตอบของ
สมการกำาลังสองตัวแปรเดียวในลักษณะ
ต่าง	ๆ

 ◊ นำาความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ 
กำาลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ใน 
การแก้ปัญหา	เช่น	ปัญหาเกี่ยวกับ 
จำานวน		ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และ 
ความยาวรอบรูป		ปัญหาเกี่ยวกับ 
ระยะทาง	อัตราเร็ว	และเวลา

-b	±	√	b2	-	4ac×	=
2a
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

พื้นที่ผิว
 ■ การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด	กรวย	 
และทรงกลม

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด	
กรวย	และทรงกลม	ไปใช้ในการแก้ปัญหา

 ■ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด	
กรวย	และทรงกลม	ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง			 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ อธิบายลักษณะ	ส่วนต่าง	ๆ	และรูปคลี่
ของพีระมิด		กรวย	และทรงกลม		

 ◊ เข้าใจและอธิบายที่มาของสูตรใน 
การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด	และกรวย

 ◊ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริงที่เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด	กรวย	
และทรงกลม		

ปริมาตร
 ■ การหาปริมาตรของพีระมิด	กรวย	 
และทรงกลม

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด	
กรวย	และทรงกลม	ไปใช้ในการแก้ปัญหา

 ■ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด	
กรวย	และทรงกลมในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง	 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ เชื่อมโยงการหาปริมาตรของพีระมิดและ
กรวย	ปริซึมและพีระมิด	ทรงกระบอก
และกรวย

 ◊ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริงที่เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด		กรวย	
และทรงกลม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

ความคล้าย
 ■ รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ใน 
การแก้ปัญหา

 ■ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่ 
คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง			 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ อธิบายเงื่อนไขที่ทำาให้รูปสามเหลี่ยม 
สองรูปคล้ายกัน

 ◊ สำารวจความสัมพันธ์ของอัตราส่วน 
ของความยาวด้านคู่ที่สมนัยกันของ 
รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

 ◊ นำาความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา		

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 ■ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 ■ การนำาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ 
มุม	30	องศา	45	องศา	และ	60	องศา	 
ไปใช้ในการแก้ปัญหา

 ■ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง		 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ เข้าใจอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม
ระหว่าง	0	องศา	และ	90	องศา

 ◊ สำารวจอัตราส่วนตรีโกณมิติของ 
มุม	30	องศา	45	องศา	และ	60	องศา	
ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก	
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 ■ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 ■ การนำาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ 
มุม	30	องศา	45	องศา	และ	60	องศา	 
ไปใช้ในการแก้ปัญหา

 ◊ หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ 
มุม	30	องศา	และ	60	องศา	 
จากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า	และหาค่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม	45	องศา	
จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่ว

 ◊ ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม	30	องศา	
45	องศา	และ	60	องศา	ในการแก้ปัญหา
เช่น	ปัญหาเก่ียวกับระยะทางและความสูง	

วงกลม
 ■ วงกลม		คอร์ด		และเส้นสัมผัส
 ■ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

 ■ เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมใน 
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

 ◊ สำารวจความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง	ๆ	 
ที่เกี่ยวกับวงกลม	เช่น	จุดศูนย์กลาง	 
รัศมี	เส้นผ่านศูนย์กลาง	คอร์ด	ส่วนโค้ง
ของวงกลม	เส้นตัดวงกลม	เส้นสัมผัส
วงกลม	จุดสัมผัสวงกลม	มุมที่จุดศูนย์กลาง	
มุมในส่วนโค้งของวงกลม	 
และมุมในครึ่งวงกลม		

 ◊ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
ที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง	ๆ	
ที่เกี่ยวกับวงกลม	เช่น	การหาจุดศูนย์กลาง
ของวงกลม	การสร้างวงกลมผ่านจุดที่
กำาหนด 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัดและคำาอธิบายประกอบตัวชี้วัด

สถิติ
 ■ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

 ▶ แผนภาพกล่อง	
 ■ การแปลความหมายผลลัพธ์
 ■ การนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

 

 ■ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำาเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง	และแปลความหมายผลลัพธ์	 
รวมทั้งนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้  
ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาส

 ◊ นำาเสนอข้อมูลที่กำาหนดให้ในรูปแผนภาพกล่อง
 ◊ วิเคราะห์และแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้ให้สอดคล้อง 

กับบริบทของข้อมูล
 ◊ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ		คาดคะเน		และสรุปผล
 ◊ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สถิติ

ความน่าจะเป็น
 ■ เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม
 ■ ความน่าจะเป็น
 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ 
ความน่าจะเป็นไปใช้ 
ในชีวิตจริง

 ■ เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำาผลที่ได้ไปหา 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้  
ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาส

 ◊ เข้าใจว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คือจำานวนที่เป็น
ไปได้ตั้งแต่	0	ถึง	1	ซึ่งแสดงโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 ◊ เข้าใจความหมายของความน่าจะเป็นที่เท่ากับ	0	และ
ความน่าจะเป็นที่เท่ากับ	1	

 ◊ ประมาณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้มากพอ	แล้วสังเกตความถี่สัมพัทธ์ของ
เหตุการณ์	

 ◊ หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์โดยใช้การเขียนแจง
กรณี		ตาราง		แผนภาพ		หรือแผนภาพต้นไม้		

 ◊ นำาความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในการแก้ปัญหา
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สถิติและความน่าจะเป็น

 ■ สถิติ

 ■ ความน่าจะเป็น

จำานวนและพีชคณิต

 ■ จำานวนตรรกยะ

 ◊ จำานวนเต็ม

 ◊ จำานวนตรรกยะ

 ◊ เลขยกกำาลัง

 ■ จำานวนจริง

 ■ อัตราส่วน

 ■ สมการ

 ◊ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 ◊ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 ◊ สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว

 ■ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 ■ ระบบสมการ

 ■ พหุนาม

 ■ การแยกตัวประกอบของพหุนาม

 ■ ฟังก์ชันกำาลังสอง

ผังสาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แสดงเป็นผังเพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหา 
ในแต่ละชั้นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนี้

11
การวัดและเรขาคณิต

 ■ การสร้างทางเรขาคณิต

 ■ มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต

 ■ พื้นที่ผิว	

 ■ ปริมาตร

 ■ เส้นขนาน

 ■ การแปลงทางเรขาคณิต

 ■ ความเท่ากันทุกประการ

 ■ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 ■ ความคล้าย

 ■ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 ■ วงกลม

จำานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต  สถิติและความน่าจะเป็น
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สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 ■ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 ■ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 ■ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น

 ■ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น

สองตัวแปรและกราฟของความ

สัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง

จำานวนและพีชคณิต

จำานวนตรรกยะ

 ■ จำานวนเต็ม

 ■ สมบัติของจำานวนเต็ม

 ■ ทศนิยมและเศษส่วน

 ■ จำานวนตรรกยะและสมบัติของ

จำานวนตรรกยะ

 ■ เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลังเป็น

จำานวนเต็มบวก

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับจำานวนเต็ม		

จำานวนตรรกยะ	และเลขยกกำาลัง 

ไปใช้ในการแก้ปัญหา

อัตราส่วน

 ■ อัตราส่วนของจำานวนหลาย	ๆ	จำานวน

 ■ สัดส่วน

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน	

สัดส่วน	และร้อยละไปใช้

การวัดและเรขาคณิต  สถิติและความน่าจะเป็น

สถิติ

 ■ การตั้งคำาถามทางสถิติ	

 ■ การเก็บรวบรวมข้อมูล	

 ■ การนำาเสนอข้อมูล

▷			แผนภูมิรูปภาพ	

▷			แผนภูมิแท่ง	

▷			กราฟเส้น	

▷			แผนภูมิรูปวงกลม		

 ■ การแปลความหมายข้อมูล	

 ■ การนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

มิติสัมพันธ์

 ■ หน้าตัดของรูปเรขาคณิต 

สามมิติ

 ■ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า			

ด้านข้าง	ด้านบนของ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 

ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์	

การสร้างทางเรขาคณิต

 ■ การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

 ■ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดย

ใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต

 ■ การนำาความรู้เก่ียวกับการสร้าง

ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง
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สถิติ

 ■ การนำาเสนอและวิเคราะห์

ข้อมูล

▷			แผนภาพจุด	

▷			แผนภาพต้น	–	ใบ	

▷			ฮิสโทแกรม

▷			ค่ากลางของข้อมูล

 ■ การแปลความหมาย

ผลลัพธ์

 ■ การนำาสถิติไปใช้ 

ในชีวิตจริง

พหุนาม

 ■ พหุนาม

 ■ การบวก	การลบ	และการคูณ 

ของพหุนาม

 ■ การหารพหุนามด้วยเอกนาม 

ที่มีผลหารเป็นพหุนาม

การแยกตัวประกอบของพหุนาม

 ■ การแยกตัวประกอบของ 

พหุนามดีกรีสอง

 ◊ สมบัติการแจกแจง

 ◊ กำาลังสองสมบูรณ์

 ◊ ผลต่างของกำาลังสอง

จำานวนและพีชคณิต

จำานวนตรรกยะ

 ■ เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลังเป็น

จำานวนเต็ม

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับจำานวนเต็ม	

จำานวนตรรกยะ	และเลขยกกำาลัง 

ไปใช้

จำานวนจริง

 ■ จำานวนอตรรกยะ

 ■ จำานวนจริง

 ■ รากที่สองและรากที่สามของ

จำานวนตรรกยะ

 ■ การนำาความรู้เก่ียวกับจำานวนจริงไปใช้

การวัดและเรขาคณิต  สถิติและความน่าจะเป็น

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 ■ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

และบทกลับ

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ

บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

ปริมาตร  

 ■ การหาปริมาตรของปริซึม

และทรงกระบอก

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

ปริมาตรของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช้ใน 

การแก้ปัญหา

ความเท่ากันทุกประการ 

 ■ ความเท่ากันทุกประการ

ของรูปสามเหลี่ยม

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

ความเท่ากันทุกประการ

ไปใช้ในการแก้ปัญหา

การแปลงทางเรขาคณิต

 ■ การเลือ่นขนาน

 ■ การสะท้อน

 ■ การหมุน

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ 

การแปลงทางเรขาคณิต 

ไปใช้ในการแก้ปัญหา

พื้นที่ผิว   

 ■ การหาพื้นที่ผิวของปริซึม

และทรงกระบอก

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ 

พื้นที่ผิวของปริซึมและ 

ทรงกระบอกไปใช้ใน 

การแก้ปัญหา

การสร้างทางเรขาคณิต

 

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

การสร้างทางเรขาคณิต 

ไปใช้ในชีวิตจริง

เส้นขนาน  

 ■ สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนาน

และรูปสามเหลี่ยม
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การแยกตัวประกอบ

ของพหุนาม

 ■ การแยกตัวประกอบของ 

พหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

ฟังก์ชันกำาลังสอง

 ■ กราฟของฟังก์ชัน 

กำาลังสอง

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

ฟังก์ชันกำาลังสองไปใช้ 

ในการแก้ปัญหา

ระบบสมการ

 

 ■ ระบบสมการเชิงเส้น 

สองตัวแปร

 ■ การแก้ระบบสมการ 

เชิงเส้นสองตัวแปร

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

การแก้ระบบสมการเชิง

เส้นสองตัวแปรไปใช้ 

ในการแก้ปัญหา

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 ■ อสมการเชิงเส้น 

ตัวแปรเดียว

 ■ การแก้อสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

การแก้อสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียวไปใช้ 

ในการแก้ปัญหา

สมการกำาลังสอง 

 ■ สมการกำาลังสอง 

ตัวแปรเดียว

 ■ การแก้สมการกำาลังสอง

ตัวแปรเดียว

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

การแก้สมการกำาลังสอง

ตัวแปรเดียวไปใช้ 

ในการแก้ปัญหา

สถิติ

 ■ ข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล

▷			แผนภาพกล่อง	

 ■ การแปลความหมาย

ผลลัพธ์

 ■ การนำาสถิติไปใช ้

ในชีวิตจริง

ความน่าจะเป็น

 ■ เหตุการณ์จาก 

การทดลองสุ่ม

 ■ ความน่าจะเป็น

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

ความน่าจะเป็นไปใช้ 

ในชีวิตจริง

จำานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต  สถิติและความน่าจะเป็น

ปริมาตร  

 ■ การหาปริมาตรของ

พีระมิด	กรวย	และ 

ทรงกลม

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

ปริมาตรของพีระมิด	

กรวย	และทรงกลมไปใช้

ในการแก้ปัญหา

วงกลม 

 ■ วงกลม	คอร์ด	และ 

เส้นสัมผัส

 ■ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 ■ การนำาค่าอัตราส่วน

ตรีโกณมิติของมุม								

30	องศา	45	องศา	 

และ	60	องศา	ไปใช้ 

ในการแก้ปัญหา

พื้นที่ผิว   

 ■ การหาพ้ืนที่ผิวของ

พีระมิด	กรวย	 

และทรงกลม

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

พื้นที่ผิวของพีระมิด	 

กรวย	และทรงกลมไปใช้ 

ในการแก้ปัญหา

ความคล้าย  

 ■ รูปสามเหลี่ยม 

ที่คล้ายกัน

 ■ การนำาความรู้เกี่ยวกับ

ความคล้ายไปใช้ 

ในการแก้ปัญหา
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	 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนี้มุ่งเน้น
การวัดและการประเมินการปฏิบัติงานในสภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ใกล้เคียงกับ
สภาพจริง	 รวมทั้งการประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพของผู้เรียนเพิ่มเติมจากความรู้ 
ทีไ่ดจ้ากการทอ่งจำา	โดยใชว้ธิกีารประเมนิทีห่ลากหลายจากการทีผู่เ้รยีน	ไดล้งมอื
ปฏิบัติจริง	 ได้เผชิญกับปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำาลอง	ได้แก้
ปัญหา	สืบค้นข้อมูล	และนำาความรู้ไปใช้	รวมทั้งแสดงออกทางการคิด	
 
	 การวัดผลประเมินผลดังกล่าวมีจุดประสงค์สำาคัญดังต่อไปนี้
1.	 เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและตัดสินผลการเรียนรู้ตาม	 

สาระการเรียนรู้	 มาตรฐานการเรียนรู้	 และตัวชี้วัด	 เพื่อนำาผลที่ได้จาก	 
การตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

2.	 เพือ่วนิจิฉยัความรูท้างคณติศาสตรแ์ละทกัษะทีผู่เ้รยีนจำาเป็นตอ้งใชใ้นชวิีต
ประจำาวัน	 เช่น	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	การสืบค้น	การให้เหตุผล	
การสือ่สาร	การสือ่ความหมาย	การนำาความรูไ้ปใช้	การคิดวิเคราะห	์การคิด
สร้างสรรค์	 การควบคุมกระบวนการคิด	 และนำาผลที่ได้จากการวินิจฉัย 
ผู้เรียนไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

3.	 เพือ่รวบรวมขอ้มลูและจัดทำาสารสนเทศด้านการจัดการเรียนรู้	โดยใช้ขอ้มลู
จากการประเมินผลที่ได้ในการสรุปผลการเรียนของผู้เรียนและเป็นข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผู้ เรียนหรือผู้ เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม	 รวมทั้งนำา
สารสนเทศไปใช้วางแผนบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

	 การกำาหนดจุดประสงค์ของการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน	จะช่วย
ให้เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถวัดได้ใน 
สิ่งที่ต้องการวัดและนำาผลที่ได้ไปใช้งานได้จริง

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีแนวทางที่สำาคัญดังนี้

1.	 การวดัผลประเมนิผลตอ้งกระทำาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยใชค้ำาถามเพือ่ตรวจสอบ
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหา	 ส่งเสริมให้เกิดทักษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร์	ดงัตวัอยา่งคำาถามตอ่ไปนี	้“นกัเรยีนแกป้ญัหา
นีไ้ด้อยา่งไร”	“ใครมีวิธีการนอกเหนอืไปจากนีบ้า้ง”	“นกัเรยีนคิดอยา่งไรกับ
วิธีการที่เพื่อนเสนอ”	 การกระตุ้นด้วยคำาถามที่เน้นการคิดจะทำาให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	ผู้เรียน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น	 นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้คำาตอบของ 
ผู้เรียนเป็นข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ	 และพัฒนาการด้าน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้อีกด้วย

2.	 การวัดผลประเมินผลต้องสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่
ระบไุวต้ามตัวชีว้ดัซ่ึงกำาหนดไวใ้นหลักสูตรทีส่ถานศึกษาใชเ้ปน็แนวทางใน
การจดัการเรยีนการสอน	ทัง้นีผู้ส้อนจะตอ้งกำาหนดวธิกีารวดัผลประเมนิผล
เพ่ือใชต้รวจสอบวา่ผูเ้รียนไดบ้รรลุผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานทีก่ำาหนดไว	้
และต้องแจ้งตัวชี้วัดในแต่ละเร่ืองให้ผู้เรียนทราบโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงตนเอง	

3.	 การวัดผลประเมินผลต้องครอบคลุมด้านความรู้	 ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 โดยเน้นการเรียนรู้ด้วย
การทำางานหรือการทำากิจกรรมทีส่่งเสริมใหเ้กดิสมรรถภาพทัง้สามดา้น	ซึง่งาน
หรือกิจกรรมดังกล่าวควรมีลักษณะดังนี้
• สาระในงานหรือกิจกรรมต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้การเชื่อมโยงความรู้ 
	 หลายเรื่อง 
• วิธีหรือทางเลือกในการดำาเนินงานหรือการแก้ปัญหามีหลากหลาย 
• เงื่อนไขหรือสถานการณ์ของปัญหามีลักษณะปลายเปิด	เพื่อให้ผู้เรียน 
	 ได้มีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตน 
• งานหรือกิจกรรมต้องเอื้ออำานวยให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสาร	การสื่อ 
	 ความหมายทางคณิตศาสตร์	และการนำาเสนอในรูปแบบต่าง	ๆ	 
	 เช่น	การพูด	การเขียน	การวาดภาพ 
• งานหรือกิจกรรมควรมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	 
	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ 
						ชีวิตจริง	ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์

12
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4.	 การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูค้ณติศาสตรต์อ้งใช้วิธีการทีห่ลากหลายและ
เหมาะสม	และใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลและสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียน	 เช่น	 เม่ือต้องการวัดผลประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนอาจใช้ 
การทดสอบ	การตอบคำาถาม	การทำาแบบฝึกหัด	 การทำาใบกิจกรรม	หรือ 
การทดสอบย่อย	 เมื่อต้องการตรวจสอบพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 อาจใช้การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้	 การสัมภาษณ์	การจัดทำาแฟ้มสะสมงาน	หรือการทำาโครงงาน	
การเลอืกใช้วธิกีารวดัท่ีเหมาะสมและเครือ่งมอืทีม่คุีณภาพ	จะทำาใหส้ามารถ
วัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้	ซึ่งจะทำาให้ผู้สอนได้ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนอย่างครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัดผลประเมินผล	
อย่างไรก็ตาม	ผู้สอนควรตระหนักว่าเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ทีใ่ชใ้นการประเมนิตามวตัถปุระสงคห์นึง่	ไมค่วรนำามาใชก้บัอกีวตัถปุระสงค์
หนึง่	เชน่	แบบทดสอบทีใ่ช้ในการแข่งขันหรอืการคัดเลอืกไมเ่หมาะสมทีจ่ะ
นำามาใช้ตัดสินผลการเรียนรู้

5.	 การวดัผลประเมนิผลเปน็กระบวนการทีใ่ชส้ะทอ้นความรูค้วามสามารถของ
ผู้เรียน	 ช่วยให้ ผู้ เรียนมีข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ 	 
ความสามารถของตนเองใหด้ขีึน้	ในขณะทีผู่ส้อนสามารถนำาผลการประเมนิ
มาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่ปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรูข้อง 
ผู้เรียน	รวมทั้งปรับปรุงการสอนของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ	จึงต้องวัดผล
ประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอและนำาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน	ซึ่งจะแบ่งการประเมินผลเป็น	3	ระยะ	ดังนี้

ประเมิน
ก่อนเรียน

เป็นการประเมินความรู้พื้นฐานและทักษะจำาเป็นที่ผู้เรียนควรมี
ก่อนการเรียนรายวิชา	บทเรียน	หรือหน่วยการเรียนใหม่	 ข้อมูล 
ที่ได้จากการวัดผลประเมินผลจะช่วยให้ผู้สอนนำาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนรู้ดังนี้	
	 (1)	 จัดกลุ่มผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตาม
ความถนัด	ความสนใจ	และความสามารถของผู้เรียน
	 (2)		วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้		โดยผูส้อนพิจารณา
เลือกตัวชี้วัด	 เนื้อหาสาระ	กิจกรรม	แบบฝึกหัด	อุปกรณ์	และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสมกับความรู้พ้ืนฐานและทักษะของ 
ผู้เรียน	และสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้

ประเมิน
ระหว่างเรียน

เปน็การประเมินเพ่ือวนิจิฉัยผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีน	ข้อมูลทีไ่ด้
จะช่วยให้ผู้สอนสามารถดำาเนินการในเรื่องต่อไปนี้	
	 (1)	 ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ	 ๆ	 
ว่าผู้ เรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงใด	 ถ้าพบว่าผู้ เรียนไม่มี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นผู้สอนจะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงที
	 (2)	 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ถ้าพบว่า 
ผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียนใดจะได้จัดให้เรียนซ้ำา	หรือผู้เรียนเรียนรู้
บทใด	 ได้เร็วกว่าที่กำาหนดไว้จะได้ปรับวิธีการเรียนการสอน	
นอกจากนีย้งัชว่ยใหท้ราบจดุเดน่และจดุดอ้ยของผูเ้รยีนแต่ละคน

ประเมิน
หลังเรียน

เป็นการประเมินเพ่ือนำาผลที่ได้ไปใช้สรุปผลการเรียนรู้หรือ 
เป็นการวัดผลประเมินผลแบบสรุปรวบยอดหลังจากสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาของผู้เรียน	 รวมทั้งผู้สอนสามารถ
นำาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการจัด	 
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1.	 ครูให้ความหมายของสัดส่วน		และเน้นว่าสัดส่วนประกอบด้วยจำานวน	 
4	จำานวน		ในกรณีที่เขียนสัดส่วนในรูป		a	:	b		=		c	:	d		อาจเรียกจำานวน		
a,	b,	c	และ	d		ว่าจำานวนที่หนึ่ง		จำานวนที่สอง		จำานวนที่สาม	และจำานวน
ที่สี่ของสัดส่วนตามลำาดับ 

2.	 ครูควรเน้นว่า		ในการเขียนสัดส่วนจากโจทย์ปัญหาที่กำาหนดให้นั้น	 
ลำาดับของจำานวนในแต่ละอัตราส่วนมีความสำาคัญ		ตัวอย่างเช่น 
 
 
ป้าทิพย์ชงกาแฟ		5	ถ้วย	โดยใช้อัตราส่วนของกาแฟบด	3	ช้อนโต๊ะต่อ 
น้ำา	5	ถ้วย	ถ้าป้าทิพย์ต้องการเลี้ยงกาแฟผู้เข้าประชุมทั้งหมด	30	คน	
คนละ	1	ถ้วย	ป้าทิพย์จะต้องใช้กาแฟบดกี่ช้อนโต๊ะ 
 
 
จากโจทย์ปัญหาข้างต้น	ลำาดับของจำานวนจะต้องอยู่ในรูปปริมาณ	 
กาแฟบดเป็นช้อนโต๊ะต่อปริมาณน้ำาเป็นถ้วย 

ตัวชี้วัด

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัด

	 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน	สัดส่วน	และร้อยละ	 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้  
ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาส

 ◊ แสดงความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนระหว่างปริมาณและใช้ความสัมพันธ์
เชิงสัดส่วนแก้ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ

3.	 ครูควรอธิบายให้นักเรียนใช้หลักการคูณไขว้ในการหาคำาตอบของตัวแปร
ในสัดส่วน 

4.	 ครูควรฝึกนักเรียนให้มีทักษะในการเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ		
และเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนได้อย่างคล่องแคล่ว	เพื่อสามารถ
นำาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละโดยใช้สัดส่วน 

5.	 ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาในชีวิตจริงที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน
ระหว่างปริมาณ		เพื่อให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนนั้น	ๆ	 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ	เช่น 
 ■		ถ้าหัวใจของนักเรียนคนหนึ่งเต้น	6	ครั้ง	ในทุก	ๆ	5	วินาที		 
	 				อยากทราบว่าหัวใจของนักเรียนคนนี้เต้นกี่ครั้งในเวลา	1	นาที 
 ■		ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี	 
 				ทองเหลืองแต่ละชนิดแตกต่างกันที่ส่วนผสมของโลหะทั้งสองชนิดนี้	 
     ทองเหลืองชนิดหนึ่งมีอัตราส่วนของน้ำาหนักทองแดงต่อน้ำาหนัก 
	 				สังกะสีเป็น	7	:	3	ถ้าต้องการทองเหลืองหนัก	350	กรัม	 
	 				จะต้องใช้ทองแดงและสังกะสีผสมกันอย่างละกี่กรัม 

6.	 เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน		 
ครูควรนำาโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ 
มาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเพิ่มขึ้น

3 x

5 30

ปริมาณกาแฟบด

ปริมาณน้ำา
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	 นอกจากการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัญหา
ทีใ่ชห้รือการประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รยีนทีม่ส่ีวนสำาคัญ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สถานการณป์ญัหาทีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะหแ์ละเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดง
ความคดิ	ซึง่ครูควรกำาหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนเพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถตรวจสอบ
คุณภาพของคำาตอบที่ได้

ไร่ฟ้าสวยในภาคเหนือปลูกผลไม้ฤดูหนาวไว้หลายชนิด	 เช่น	 ลิ้นจี่ 	 
สตรอว์เบอร์รี	 บางครั้งได้ผลผลิตต่อไร่มากและจำาหน่ายไม่ทัน	 เจ้าของ 
จะนำาผลไม้ที่ได้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต	 เช่น	ทำาน้ำาผลไม้
และทำาแยม	แยมสตรอวเ์บอรรี์ของไรฟ่า้สวยมช่ืีอเสียงในเรือ่งรสชาตแิละ
ความอร่อย	สูตรในการทำาแยมสตรอว์เบอร์รี	1.6	กิโลกรัม	เป็นดังนี้

ให้นักเรียนแสดงวิธีทำาเพื่อตอบคำาถามต่อไปนี้

1.	 ในการทำาแยมสตรอว์เบอร์รีครั้งหนึ่ง	ถ้าใช้น้ำาตาล		2.5	กิโลกรัม		 
จะต้องใช้สตรอว์เบอร์รีสดกี่กิโลกรัม	(4	คะแนน)

2.	 ถ้าทำาแยม		32	กิโลกรัม	จะต้องใช้สตรอว์เบอร์รีสดและน้ำาตาล 
อย่างละกี่กิโลกรัม		และใช้น้ำามะนาว	กี่มิลลิลิตร	(6	คะแนน)

3.	 ถ้าทำาแยมสตรอว์เบอร์รี	1	กิโลกรัม	ต้องลงทุน	175	บาท	แล้วเจ้าของไร่ 
ควรขายแยมสตรอว์เบอร์รีซึ่งบรรจุขวดละ	4	ขีด	ขวดละเท่าไรจึงจะได้
กำาไร	30%		(ไม่คิดราคาของขวดที่ใช้บรรจุ)	(8		คะแนน)

(กำาหนดเวลา	20	นาที	คะแนนเต็ม	18	คะแนน)
ตัวอย่าง

สถานการณ์
ปัญหา

แนวทางการวัดผลประเมินผล

เฉลย

แยมสตรอว์เบอร์รี 
สตรอว์เบอร์รีสด				1.1				กิโลกรัม	
น้ำาตาล																	1							กิโลกรัม
น้ำามะนาว													1.2				มิลลิลิตร

1.	 ให้ใช้สตรอว์เบอร์รีสด	x	กิโลกรัม		เมื่อใช้น้ำาตาล		2.5	กิโลกรัม		 
	 จะได้อัตราส่วนของน้ำาหนักสตรอว์เบอร์รีสดต่อน้ำาหนักน้ำาตาล 
	 เป็น	x	:	2.5		
 
	 จากสิ่งที่กำาหนดให้		ถ้าใช้สตรอว์เบอร์รีสด		1.1	กิโลกรัม		
	 ต้องใช้น้ำาตาล		1	กิโลกรัม		จะได้อัตราส่วนของน้ำาหนัก
	 สตรอว์เบอร์รีสดต่อน้ำาหนักน้ำาตาล	เป็น		1.1	:	1		
	 เขียนสัดส่วนได้ดังนี้		 			x	 					1.1
      2.5 

=
  		1

	 จะได้	 	 	 x	×		1	 =			2.5	×	1.1
 
	 ดังนั้น	 	 	 			x	 =			2.75

	 นั่นคือ			จะต้องใช้สตรอว์เบอร์รีสด		2.75		กิโลกรัม
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ 
(คะแนนเต็ม) รายการประเมิน คะแนน

1	(4) •	 กำาหนดตัวแปรได้สอดคล้องกับเงื่อนไขของโจทย์
•	 เขียนสัดส่วนได้ถูกต้อง
•	 หาค่าตัวแปรในสัดส่วนได้ถูกต้อง
•	 สรุปคำาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไข

ของโจทย์

1
1
1
1

2	(6) •	 แสดงแนวคิดเพื่อนำาไปสู่การหาส่วนผสมที่ใช้ว่า
ต้องเป็น	20	เท่าของปริมาณของสูตรการทำาแยม	
ได้ถูกต้อง

•	 แสดงวิธีหาปริมาณของสตรอว์เบอร์รีสด	น้ำาตาล	
และน้ำามะนาว	ที่ถูกต้องได้	(คำาตอบละ	1	คะแนน)

•	 สรุปคำาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไข
ของโจทย์

2

3

1

3	(8) •	 แสดงแนวคิดเพื่อนำาไปสู่การหาต้นทุนของแยม 
สตรอว์เบอร์รีขวดละ	4	ขีด		ได้ถูกต้อง

•	 กำาหนดตัวแปรได้สอดคล้องกับเงื่อนไขของโจทย์
•	 เขียนสัดส่วนได้ถูกต้อง
•	 หาค่าตัวแปรในสัดส่วนได้ถูกต้อง
•	 สรุปคำาตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไข

ของโจทย์

2

2
1
1
2

2.	 เนื่องจากจะทำาแยมสตรอว์เบอร์รี	32	กิโลกรัม	ซึ่งเป็น		
32

 
	 หรือ	20	เท่าของแยม	1.6	กิโลกรัม	จึงต้องใช้สตรอว์เบอร์รีสด			 	
	 น้ำาตาล	และน้ำามะนาว	เป็น	20	เท่าของทุกจำานวนในสูตร 
	 การทำาแยมสตรอว์เบอร์รี		1.6		กิโลกรัม

	 จึงใช้	 สตรอว์เบอร์รีสด	 20	×	1.1		=		22	 	 กิโลกรัม
	 	 น้ำาตาล	 	 20	×	1					=		20	 	 กิโลกรัม
	 	 น้ำามะนาว	 20	×	1.2		=		24	 	 มิลลิลิตร

	 ดังนั้น		ต้องใช้	 สตรอว์เบอร์รีสด	 22		กิโลกรัม	
	 	 	 น้ำาตาล	 	 20		กิโลกรัม
	 	 	 น้ำามะนาว	 24		มิลลิลิตร

1.6

3.	 เนื่องจาก	1	กิโลกรัม	มี		10	ขีด
	 จากโจทย์		จะได้ต้นทุนแยมสตรอว์เบอร์รีขีดละ		175		=		17.50		บาท
	 ขวดที่บรรจุ		4	ขีด		มีต้นทุนขวดละ		4	×	17.50		=		70		บาท
	 เจ้าของไร่ต้องการขายให้ได้กำาไร		30%
	 หมายความว่า		ลงทุน		100	บาท		ต้องขายให้ได้กำาไร		30	บาท
	 ในการลงทุน		70	บาท		สมมติให้ขายได้กำาไร		y	บาท

	 เขียนสัดส่วนได้เป็น	 	    
y
	 =			30

	 จะได้	 	 	 							y	×	100	 =			70	×	30

	 	 	 	 	 					y	 =			70	×	30

	 	 	 	 																		y	 =				21
 
	 ดังนั้น		ต้องขายให้ได้กำาไร		21	บาท
	 นั่นคือ		ต้องขายแยมขวดละ		70	+	21		=		91	บาท

10

70 100

100
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ตัวชี้วัด

1.	 ครูทบทวนให้นักเรียนเห็นว่า	การตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูป	ต้องตรวจสอบการเท่ากันของความยาวของด้านที่
สมนัยกัน	3	คู่	และการเท่ากันของขนาดของมุมคู่ที่สมนัยกันอีกสามคู่	ซึ่ง
เราสามารถตรวจสอบการเท่ากันของความยาวของด้านหรือขนาดของมุม
เพียง	3	คู่	ตามเงื่อนไขที่กำาหนด	ก็เป็นการเพียงพอที่จะสรุปว่า	 
รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ		ดังต่อไปนี้

 ■ การทบทวนรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ	ด้าน	–	มุม	–	ด้าน		 
ครูควรเน้นย้ำาว่า	 
“รูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปดังกล่าว	มีด้านยาวเท่ากันสองคู่	และมุมที่มี
ขนาดเท่ากันนั้นต้องเป็นมุมที่อยู่ในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากัน	จึงจะเป็น
เงื่อนไขที่เพียงพอจะสรุปว่า	รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ”

 ■ การทบทวนรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ	มุม	–	ด้าน	–	มุม	 
ครูควรเน้นย้ำาว่า	 
“รูปสามเหลี่ยมสองรูปดังกล่าว	มีขนาดของมุมเท่ากันสองคู่	และความยาว
ของด้านซึ่งเป็นแขนร่วมของมุมทั้งสองต้องเท่ากัน	จึงจะเป็นเงื่อนไขที่
เพียงพอจะสรุปว่า	รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ”

 ■ การทบทวนรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ	ด้าน	–	ด้าน	–	ด้าน		
ครูควรเน้นย้ำาว่า	 
“รูปสามเหลี่ยมสองรูปดังกล่าว	มีด้านยาวเท่ากันสามคู่	ก็เป็นเงื่อนไขที่
เพียงพอจะสรุปว่า	รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ	โดยไม่ต้อง
พิจารณาขนาดของมุม”

	 เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้  
ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาส

 ◊ อธิบายการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต	และรูปเรขาคณิตสองมิติ	
โดยให้เหตุผลประกอบ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.	 ครูให้นักเรียนทำากิจกรรมเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว	โดยครู 
ยกตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่นักเรียนเคยพบเห็น	เช่น	หน้าจั่ว
หลังคาโบสถ์	หรือศาลา	เพื่อนำาเข้าสู่บทนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
บนระนาบที่กล่าวว่า	“รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว	คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว
เท่ากันสองด้าน”	 
	 จากนั้นให้นักเรียนสำารวจและค้นหาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ด้วยตนเอง	โดยใช้คำาถามเป็นกรอบในการกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาคำาตอบ	
และนำาสมบัติของความเท่ากันทุกประการมาใช้ในการอธิบาย	ให้เหตุผล	
ซึ่งคำาตอบที่ได้จากการสำารวจเป็นไปตามสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว	
และนำาไปใช้อ้างอิงในการพิสูจน์ได้	เช่น	 
■	 เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งรูปสามเหลี่ยม 
						หน้าจั่วออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ 
■	 มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากัน 

3.	 ครูยกตัวอย่างการสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุม	เพื่อแสดงการนำาสมบัติของ 
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการพิสูจน์เพื่อยืนยันว่า
ผลจากการสร้างนั้นเป็นจริง	คือ	เส้นแบ่งครึ่งมุมที่สร้างนั้นแบ่งมุมออกเป็น
สองมุมที่มีขนาดเท่ากัน 

4.	 เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของความเท่ากันทุกประการ	ครูนำาโจทย์
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการมาให้นักเรียน
ร่วมกันฝึก	เช่น 
 รัมภานำาไม้ไผ่ที่มีความยาว	1	เมตร	และ	2.5	เมตร	อย่างละสองอัน 
	 มาเรียงเพื่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	แล้ววัดความยาวของ	เส้นทแยง	
	 มุมทั้งสองของรูปสี่เหลี่ยม	ถ้าเส้นทแยงมุมยังยาวไม่เท่ากัน	รัมภาก็	
	 จัดไม้ไผ่ทั้งสี่ใหม่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน	แล้ว	
	 รัมภาก็บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมที่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	นักเรียนคิดว่า		
	 รูปสี่เหลี่ยมที่รัมภาสร้างจากไม้ไผ่ดังกล่าวนี้	เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	
	 จริงหรือไม่	เพราะเหตุใด 

5.	 ครูและนักเรียนร่วมกันนำาเสนอและอภิปรายถึงสถานการณ์ที่เราสามารถ
นำาความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการมาประยุกต์ใช้ได้
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	 นอกจากการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัญหา
ทีใ่ชห้รือการประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รยีนทีม่ส่ีวนสำาคัญ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สถานการณป์ญัหาทีส่ง่เสรมิการคดิวเิคราะหแ์ละเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดง
ความคดิ		ซึง่ครคูวรกำาหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถตรวจสอบ
คุณภาพของคำาตอบที่ได้

ตัวอย่าง
สถานการณ์

ปัญหา

แนวทางการวัดผลประเมินผล เฉลย

จงตอบคำาถามต่อไปนี้

1.	 ABC	=		ADC	หรือไม่		เพราะเหตุใด	(3		คะแนน)
2.	 CBE		=		CDF		หรือไม่		เพราะเหตุใด	(3		คะแนน)
3.	 BE		=		DF	หรือไม่	เพราะเหตุใด	(3		คะแนน)
4.	 Δ	BCE			=			Δ	DCF	หรือไม่	เพราะเหตุใด	(3		คะแนน)
5.	 CE		=		CF	หรือไม่	เพราะเหตุใด	(3		คะแนน)

(กำาหนดเวลา	15	นาที	คะแนนเต็ม	15	คะแนน)

1.	 เท่ากัน			เพราะ
		 พิจารณา		Δ	ABC		และ		Δ	ADC
		 เนื่องจาก				AB		=		AD		และ		BC		=		DC		(กำาหนดให้)
		 	 				AC		=		AC																 (	AC	เป็นด้านร่วม)
	 จะได้				Δ	ABC		=			Δ	ADC										 (ด.ด.ด.)
		 ดังนั้น						ABC		=		ADC	 	 (มุมคู่ที่สมนัยกันของ 
	 	 	 	 	 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากัน 
	 	 	 	 	 ทุกประการ	จะมีขนาดเท่ากัน)

2.	 เท่ากัน			เพราะ
		 ABC	+	CBE		=		ADC	+	CDF		=		180o		 (ขนาดของมุมตรงและ	
	 	 	 	 	 	 สมบัติของการเท่ากัน)
		 แต่							ABC		=		ADC	 	 	 (ผลจากข้อ	1)
		 ดังนั้น			CBE		=		CDF			 	 	 (สมบัติของการเท่ากัน)

ปัญหาว่าวหางปลา

กำาหนดให้								ABCD		เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว		
มี		AB		=		AD,	BC		=		DC	และ	AC	เป็น
เส้นทแยงมุม		ต่อ	AB		ถึงจุด	E		และต่อ	AD	
ถึงจุด	F		ให้		AE		=		AF			ลาก	CE	และ	CF
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เกณฑ์การให้คะแนน
3.	 เท่ากัน		เพราะ
		 	 								AE		=		AF			 (กำาหนดให้)
		 	 								AB		=		AD			 (กำาหนดให้)
		 จะได้				AE	–	AB			=		AF	–	AD		 (สมบัติของการเท่ากัน)
		 ดังนั้น			 									BE		=		DF

4.	 เท่ากันทุกประการ		เพราะ
		 																		BC		=		DC		 	 (กำาหนดให้)
		 	 			CBE		=		CDF		 	 (ผลจากข้อ	2)
		 และ												BE		=		DF		 	 (ผลจากข้อ	3)
		 จะได้					Δ	BCE		=			Δ	DCF		 (ด.ม.ด.)

5.	 เท่ากัน		เพราะ
																								Δ	BCE			=			Δ	DCF		 (ผลจากข้อ	4)	 	 	
	 ดังนั้น	 				CE			=			CF		 	 (ด้านคู่ที่สมนัยกันของ 
	 	 	 	 	 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากัน	
	 	 	 	 	 ทุกประการจะยาวเท่ากัน)

ข้อ 
(คะแนนเต็ม) รายการประเมิน คะแนน

การตรวจให้คะแนนแต่ละข้อ	ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1.	 ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องในการใช้สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต	 

ให้หักรวม	1	คะแนน
2.	 ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องในการอ้างอิงในวงเล็บ 

ให้หักรวม	1	คะแนน		
						ท้ังน้ีการหักคะแนน	ต้องไม่มากกว่าคะแนนท่ีนักเรียนได้รับในข้อน้ัน

1	(3) •	 ตอบถูกต้อง	ให้เหตุผลและอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์
•	 ตอบถูกต้อง	ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ว่า		Δ	ABC	=	Δ	ADC	

แต่ไม่ได้สรุปว่า		ABC		=		ADC	หรือสรุปไม่ถูกต้อง
•	 ตอบถูกต้อง	ให้เหตุผลและอ้างอิงเพียงบางส่วนที่อาจนำาไปสู่ 

การสรุปได้ว่า		ABC		=		ADC	
•	 ตอบถูกต้อง	แต่ไม่ได้ดำาเนินการในขั้นต่อไปหรือดำาเนินการ 

ในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง
•	 ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ	ทั้งไม่ได้ดำาเนินการในขั้นต่อไปหรือ

ดำาเนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

3
2

1

0.5

0
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เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ 
(คะแนนเต็ม) รายการประเมิน คะแนน

2	(3) •	 ตอบถูกต้อง		ให้เหตุผลและอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์
•	 ตอบถูกต้อง		ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ว่า	 

ABC	+	CBE		=		ADC	+	CDF		และ		ABC		=		ADC	แต่ไม่ได้ 
สรุปว่า		CBE		=		CDF		หรือสรุปไม่ถูกต้อง

•	 ตอบถูกต้อง		ให้เหตุผลและอ้างอิงได้เพียงว่า	 
ABC	+	CBE		=		ADC	+	CDF		หรือ		ABC	=	ADC	 
อย่างใดอย่างหนึ่ง

•	 ตอบถูกต้อง		แต่ไม่ได้ดำาเนินการในขั้นต่อไปหรือดำาเนินการ 
ในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

•	 ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ		ทั้งไม่ได้ดำาเนินการในขั้นต่อไป 
หรือดำาเนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

3
2

1

0.5

0

3	(3) •	 ตอบถูกต้อง		ให้เหตุผลและอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์
•	 ตอบถูกต้อง		ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ว่า		 

AE	–	AB	=	AF	–	AD			แต่ไม่ได้สรุปว่า		BE		=		DF		 
หรือสรุปไม่ถูกต้อง

•	 ตอบถูกต้อง		ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ว่า		AE		=		AF	และ	
AB		=		AD			แต่ไม่ดำาเนินการในขั้นต่อไปหรือดำาเนินการใน 
ขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

•	 ตอบถูกต้อง			แต่ไม่ได้ดำาเนินการในขั้นต่อไปหรือดำาเนินการ 
ในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

•	 ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ		ทั้งไม่ได้ดำาเนินการในขั้นต่อไป 
หรือดำาเนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

3
2

1

0.5

0

ข้อ 
(คะแนนเต็ม) รายการประเมิน คะแนน

4	(3) •	 ตอบถูกต้อง		ให้เหตุผลและอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์
•	 ตอบถูกต้อง		ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ในประเด็นว่า		 

BC		=		DC,		CBE		=		CDF		และ		BE		=		DF		แต่ไม่ได้สรุปว่า		 
Δ	BCE		=	Δ	DCF		หรือสรุปไม่ถูกต้อง

•	 ตอบถูกต้อง		แต่ให้เหตุผลและอ้างอิงถึงการเท่ากันของ 
ขนาดของด้านหรือขนาดของมุมได้ไม่ครบทั้งสามประเด็น

•	 ตอบถูกต้อง	แต่ไม่ได้ดำาเนินการในขั้นต่อไปหรือดำาเนินการ 
ในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

•	 ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ		ทั้งไม่ได้ดำาเนินการในขั้นต่อไป 
หรือดำาเนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

3
2

1

0.5

0

5	(3) •	 ตอบถูกต้อง		ให้เหตุผลและอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์
•	 ตอบถูกต้อง		ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ว่า		Δ	BCE		=	Δ	DCF		

แต่ไม่ได้สรุปว่า		CE		=		CF		หรือสรุปไม่ถูกต้อง
•	 ตอบถูกต้อง	แต่ไม่ได้ดำาเนินการในขั้นต่อไปหรือดำาเนินการ 

ในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง
•	 ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ		ทั้งไม่ได้ดำาเนินการในขั้นต่อไป 

หรือดำาเนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

3
2

0.5

0
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ปัญหาท่อส่งน้ำามัน
        
วิศวกรต้องการวางท่อส่งน้ำามันลอดใต้ภูเขาเป็น
แนวเส้นตรงจาก	ตำาแหน่งท่ีจุด	A	ถึงจุด	B	หน้าภูเขา 
เป็นที่ราบโล่ง	 วิศวกรแสดงวิธีหาความยาวของ 
ท่อส่งน้ำามันใต้ภูเขาจากจุด	A	ถึงจุด	B	โดยทำาดังนี้

ตัวอย่าง
สถานการณ์

ปัญหา

2.			ต่อ		AC		ไปทาง 
						จุด		C		ถึงจุด	E		 
						ให้		CE		=		AC
						ต่อ		BC		ไปทาง 
						จุด		C		ถึงจุด	F							 
							ให้		CF		=		BC							 
							ลาก		EF

เฉลย

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวคิดของวิศวกรถูกต้อง			ด้วยเหตุผลดังนี้
	พิจารณา			Δ	ABC		และ		Δ	EFC			ซึ่งมี
		 								AC			=			EC		 	(จากการสร้าง)
		 								BC			=			FC		 	(จากการสร้าง)
และ		 							ACB		=		ECF	 	(ถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกัน	 
	 	 	 	 แล้วมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน)
ดังนั้น	 				Δ	ABC		=		Δ	EFC						 (ด.ม.ด.)
จะได้															AB		=		EF		 (ด้านคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยม 
	 	 	 	 สองรูปที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากัน)

A B A

F

B

E

C

1.			สร้าง		Δ	ABC		
						บนที่ราบโล่ง 
						หน้าภูเขา

A B

ที่ราบโล่ง

วิศวกรบอกว่าสามารถหาความยาวของ		AB		โดยวัดความยาวของ		EF		แทน		 
แนวคิดของวิศวกรถูกต้องหรือไม่	จงให้เหตุผลทางเรขาคณิตประกอบคำาตอบ	 

(กำาหนดเวลา	7	นาที	คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

ข้อ 
(คะแนนเต็ม) รายการประเมิน คะแนน

(2) ปัญหานี้มีคะแนนเต็ม	10	คะแนน	แบ่งให้คะแนนเป็น	2	ส่วน	ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง การตอบว่าแนวคิดของวิศวกรถูกต้องหรือไม่
•	 ตอบถูกต้อง			
•	 ตอบไม่ถูกต้อง	หรือไม่ตอบ

2
0

(8) ส่วนที่สอง การให้เหตุผลและอ้างอิงประกอบคำาตอบ
การให้เหตุผลและอ้างอิง	ใช้เกณฑ์การให้คะแนนโดยแบ่งเป็นตอน	ๆ		
โดยแยกการให้คะแนนส่วนที่เป็นข้อความแสดงเหตุผล		และส่วนของ
การอ้างอิง	ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในเฉลย			ซึ่งกำาหนดเป็นภาพรวมของ
การให้คะแนนดังนี้
•	 แสดงว่า	Δ	ABC	=	Δ	EFC		และมีผลทำาให้ได้ว่า		AB	=	EF		 

โดยระบุข้อความแสดงเหตุผลและการอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์
•	 แสดงว่า		Δ	ABC	=	Δ	EFC		และมีผลทำาให้ได้ว่า		AB	=	EF		 

โดยระบุข้อความแสดงเหตุผลได้ถูกต้องแต่การอ้างอิงไม่สมบูรณ์
•	 แสดงว่า		Δ	ABC	=	Δ	EFC		และมีผลทำาให้ได้ว่า		AB	=	EF		 

โดยระบุข้อความแสดงเหตุผลแต่เพียงคร่าว	ๆ		และการอ้างอิง 
ไม่สมบูรณ์

•	 ทำาได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำาหนดข้างต้น	หรือไม่ได้ทำา
หมายเหตุ	ในการตรวจให้คะแนน	ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องในการใช้
สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต		ให้หักรวม		1		คะแนน	โดยการหักคะแนน			
ต้องไม่มากกว่าคะแนนที่นักเรียนได้รับ

8

5	-	7

1	-	4

0
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ตัวชี้วัด

1.	 ครูทบทวนความหมายของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ของสมการทั้งในรูปแบบ	ax	+	by	+	c	=	0		และ		y		=		px	+	q 

2.	 ครูทบทวนการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร		โดยเน้นให้
นักเรียนหาคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุด	ซึ่งสอดคล้องกับสมการมาสามจุด		
แล้วจึงเขียนกราฟ 

3.	 ครูให้นักเรียนเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรสองสมการ 
โดยใช้แกนคู่เดียวกันและให้กราฟของสมการทั้งสองเป็นดังกรณีต่อไปนี้ 
 
 กรณีที่ 1	กราฟของสมการทั้งสองตัดกันที่จุดเพียงจุดเดียว			 	
	 	 	เช่น	กราฟของ		3x	–	y	=	3		และ		y	=	-2x	+	2	 
 กรณีที่ 2 กราฟของสมการทั้งสองทับกันหรือเป็นเส้นเดียวกัน	 
	 	 	เช่น	กราฟของ		x	=	2y	+	1		และ		4y	=	2x	–	2 
 กรณีที่ 3	กราฟของสมการทั้งสองขนานกัน	 
	 	 	เช่น	กราฟของ		3x	=	2y	–	6		และ		4y	–	6x	=	-6	 

	 ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์
 เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้  
ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาส

 ◊ อธิบายลักษณะคำาตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจาก 
การสังเกตระบบสมการหรือกราฟ

 ◊ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรสองสมการโดยใช้วิธีทางพีชคณิต

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้เข้าใจความหมายของ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร	และความหมายของคำาตอบของ 
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร	ตลอดจนลักษณะคำาตอบของ 
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร	ซึ่งคำาตอบอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ต่อไปนี้ 
·		มีคำาตอบเดียว	(กราฟของสมการทั้งสองตัดกันที่จุดเพียงจุดเดียว) 
·		มีคำาตอบมากมายไม่จำากัด	(กราฟของสมการทั้งสองทับกันหรือเป็น 
			เส้นเดียวกัน) 
·		ไม่มีคำาตอบ	(กราฟของสมการทั้งสองขนานกัน) 

4.	 จากระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของแต่ละกรณีในข้อ	3	กล่าวคือ 
กรณีที่ 1 		 ระบบสมการคือ 
	 	 3x	–	y		 				=						3 
		 		 								y							=					-2x	+	2 
กรณีที่ 2 	 ระบบสมการคือ	  
	 	 								x		 				=					2y	+	1	 
	 	 						4y	 				=					2x	–	2	 
กรณีที่ 3 	 ระบบสมการ	คือ 
	 	 						3x		 				=					2y	–	6	 
	 											4y	–	6x							=				-6 
 
ในแต่ละกรณีข้างต้น	ครูให้นักเรียนจัดสมการให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน	
แล้วให้นักเรียนสังเกตสัมประสิทธิ์ของ	x	และ	y	จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปดังในตารางต่อไปนี้



82 83คู่มือการใช้หลักสูตร	 								ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร กราฟ สัมประสิทธิ์ของ 

x และ y

กรณีที่ 1
					3x	–	y		=		3	
					2x	+	y		=		2	
หรือ
					y	=	3x	–	3	
					y	=	-2x	+	2

กราฟของระบบสมการเป็นเส้นตรงสองเส้น 
ที่ติดกัน	เพียงจุดเดียว	 
ดังนั้น	ระบบสมการนี้มีคำาตอบเพียงคำาตอบเดียว

จากระบบสมการท่ีกำาหนดให้
จะเห็นว่า	สัมประสิทธิ์ของ	x	
ไม่เท่ากัน	และสัมประสิทธ์ิ
ของ	y	ไม่เท่ากัน	ซึ่งเราไม่
สามารถทำาให้สัมประสิทธิ์
ของ	x	เท่ากันได้และ 
ไม่สามารถทำาให้สัมประสิทธิ์
ของ	y	เท่ากันได้พร้อม	ๆ	กัน	
กรณีนี้	ระบบสมการ 
มีคำาตอบเพียงคำาตอบเดียว

กรณีที่ 2
							x	–	2y		=		1	
					2x	–	4y		=		2	
หรือ
					2y	=	x	–	1	
					4y	=	2x	–	2	

กราฟของระบบสมการเป็นเส้นตรงสองเส้น 
ที่ทับกัน	หรือเป็นเส้นตรงเดียวกัน	 
ดังนั้น		ระบบสมการนี้มีคำาตอบมากมายไม่จำากัด

จากระบบสมการที่กำาหนด
ให้จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์
ของ	x	ไม่เท่ากัน	และ
สัมประสิทธิ์ของ	y	ไม่เท่ากัน	
แต่เราสามารถทำาให้
สัมประสิทธ์ิของ	x	เท่ากันได้	
ทำาให้สัมประสิทธิ์ของ	y	
เท่ากันได้		และทำาให้ค่า
คงตัวเท่ากันได้พร้อม	ๆ	กัน
กรณีนี้	ระบบสมการ 
มีคำาตอบมากมายไม่จำากัด

ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร กราฟ สัมประสิทธิ์ของ 

x และ y

กรณีที่ 3
 				3x	–	2y		=		-6	
					6x	–	4y		=		6		
หรือ
					2y	=	3x	+	6
					4y	=	6x	–	6	

กราฟของระบบสมการเป็นเส้นตรงสองเส้น 
ที่ขนานกัน
ดังนั้น		ระบบสมการนี้ไม่มีคำาตอบ

จากระบบสมการท่ีกำาหนดให้	
จะเห็นว่าสัมประสิทธ์ิของ	x	
ไม่เท่ากัน		และสัมประสิทธ์ิ
ของ	y	ไม่เท่ากัน		แต่เรา
สามารถทำาให้สัมประสิทธ์ิ
ของ	x	เท่ากันได้	และทำาให้
สัมประสิทธ์ิของ		y	เท่ากันได้		
แต่ไม่สามารถทำาให้ค่าคงตัว
เท่ากันได้พร้อม	ๆ	กัน		
กรณีน้ี		ระบบสมการไม่มี 
คำาตอบ

5.	 ครูให้นักเรียนฝึกหาว่า	ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่กำาหนดให้	 
มีคำาตอบเดียว	มีคำาตอบมากมายไม่จำากัด	หรือไม่มีคำาตอบ	โดยใช้วิธี 
การสังเกตสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในระบบสมการและวิธีการเขียนกราฟ 

6.	 ครูทบทวนสมบัติของการเท่ากันโดยยกตัวอย่างประกอบ	พร้อมทั้งอธิบาย
ให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการแก้ระบบสมการ	
เช่น							+								และ								×		3		เป็นต้น 

7.	 ครูยกตัวอย่างการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร	โดยใช้สมบัติของ
การเท่ากัน	ซึ่งอาจทำาได้ด้วยการกำาจัดตัวแปรหรือการแทนค่าตัวแปร	 
เพื่อทำาให้ได้สมการเชิงเส้นที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว	พร้อมทั้งให้นักเรียน
ฝึกทักษะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
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 ■ หลังจากที่นักเรียนฝึกการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแล้ว	 
ครูควรฝึกให้นักเรียนใช้ความรู้สึกเชิงจำานวนเพื่อพิจารณาความสมเหตุ 
สมผลของคำาตอบที่ได้	และควรย้ำากับนักเรียนว่าให้ตรวจสอบคำาตอบ 
ในกระดาษทด	โดยไม่ต้องเขียนแสดงการตรวจสอบให้เห็น	เพื่อให้
นักเรียนเห็นประโยชน์ของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร	ครูนำา 
โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง	ๆ	เช่น	จำานวน
อัตราส่วนและร้อยละ	ระยะทาง	อัตราเร็ว	และเวลา	มาให้นักเรียนร่วมกัน
ฝึกเขียนและแก้ระบบสมการ	ซึ่งถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้	โดยใช้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวอาจทำาได้ยุ่งยากกว่าหรืออาจทำาไม่ได้	ดังตัวอย่างปัญหาต่อไปนี ้
■	ถ้าครึ่งหนึ่งของจำานวนหนึ่งเป็นสามเท่าของจำานวนอีกจำานวนหนึ่ง	 
			และสองเท่าของผลบวกของสองจำานวนนั้นเป็น	98	จงหาจำานวน 
			สองจำานวนนั้น 
■	ปุ๊กลุกมีเงินเก็บอยู่	50,000	บาท	ส่วนหนึ่งนำาไปฝากธนาคารเพื่อรับ 
			ดอกเบี้ย	1.5%	ส่วนที่เหลือนำาไปลงทุนเพื่อรับเงินปันผล	4%	สิ้นปีมี 
			รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรวมกัน	1,800	บาท	อยากทราบว่า	 
			ปุ๊กลุกนำาเงินไปฝากธนาคารกี่บาท 
■	หมากและมินต์ขับรถออกจากจุดเริ่มต้นเดียวกันไปในทิศทางตรงข้ามกัน				 
   โดยหมากขับรถด้วยอัตราเร็วมากกว่ามินต์อยู่	20	กิโลเมตรต่อชั่วโมง		 
			หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมง	ทั้งสองคนอยู่ห่างกัน	120	กิโลเมตร	 
			จงหาว่าแต่ละคนขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไร 

8.	 ครูควรย้ำากับนักเรียนว่า	ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรนั้น	เมื่อได้คำาตอบของระบบสมการแล้ว	ต้องตรวจสอบด้วยว่า	
คำาตอบนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์ หรือไม่	เพราะบางครั้งคำาตอบ
ที่ได้จากการแก้ระบบสมการอาจไม่ใช่คำาตอบของโจทย์ปัญหา

	 นอกจากการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด	สถานการณ์ปัญหา
ที่ใช้หรือการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีส่วนสำาคัญ	 	 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถานการณ์ปัญหาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิด		ซึ่งครูควรกำาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพของคำาตอบที่ได้

	 ญาดาและแกว้ตาชวนกนัไปเดนิเลน่ทีห่า้งสรรพสนิคา้แหง่หนึง่	แลว้
แวะเข้าไปซ้ือขนมในซูเปอร์มาร์เก็ต	 โดยญาดาซื้อถั่วอบกรอบ	3	 ถุง	 และ
ลูกอม	4	ถุง	 	คิดเป็นเงิน	157	บาท	ส่วนแก้วตาซื้อถั่วอบกรอบ	4	ถุง	และ
ลูกอม	2	ถุง	คิดเป็นเงิน	126	บาท		ระหว่างที่ทั้งสองคนเดินทางกลับบ้าน	
	 เขาพบเพือ่นสองคนคอื	สมยศและอานนท	์หลงัจากทกัทายกนัแลว้	
สมยศและอานนท์เห็นว่าญาดาและแก้วตาซ้ือขนมมา	 จึงขอซ้ือต่อในราคา 
ที่ซื้อมา

จงตอบคำาถามต่อไปนี้

1.	 ถ้าสมยศขอซื้อถั่วอบกรอบ	1	ถุง	และลูกอม	1	ถุง	 
เขาจะต้องจ่ายเงินกี่บาท	(9	คะแนน)

2.	 ถ้าอานนท์มีเงินเพียง	40	บาท	และต้องการขอซื้อถั่วอบกรอบ	1	ถุง	 
และลูกอม	1	ถุง	เช่นเดียวกับสมยศ	เขาจะซื้อขนมได้ตามที่ต้องการ 
หรือไม่	(1	คะแนน) 
 
(กำาหนดเวลา	10	นาที	คะแนนเต็ม	10	คะแนน)

ตัวอย่าง
สถานการณ์

ปัญหา

แนวทางการวัดผลประเมินผล
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เฉลย เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ 
(คะแนนเต็ม) รายการประเมิน คะแนน

1	(9)
(1)

แบ่งให้คะแนนเป็นสี่ส่วน	ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง
•	 กำาหนดตัวแปรได้ถูกต้อง
•	 กำาหนดตัวแปรไม่ถูกต้อง	หรือไม่กำาหนดตัวแปร

1
0

(2) ส่วนที่สอง
•	 แสดงแนวคิดเพื่อนำาไปสู่การเขียนสมการและเขียนสมการ 

ได้ถูกต้อง	(สมการละ	1	คะแนน)
•	 แสดงแนวคิดเพื่อนำาไปสู่การเขียนสมการ	แต่เขียนสมการไม่ถูกต้อง	

หรือไม่แสดงแนวคิด	แต่เขียนสมการได้ถูกต้อง
•	 เขียนไม่ถูกต้อง	หรือไม่เขียน

2

1

0

(4) ส่วนที่สาม
•	 แสดงการแก้ระบบสมการหาค่าตัวแปรได้ถูกต้อง	 

(ตัวแปรละ	2	คะแนน)
•	 แสดงการแก้ระบบสมการหาค่าตัวแปรได้ถูกต้องบางส่วน
•	 แสดงการแก้สมการหาค่าตัวแปรไม่ถูกต้อง	หรือไม่แสดง 

การแก้สมการหาค่าตัวแปร

4

2
0

(2) ส่วนที่สี่
•	 ตอบได้ถูกต้องว่า	สมยศต้องจ่ายเงินกี่บาท	(44	บาท)
•	 ตอบไม่ถูกต้อง	หรือไม่ตอบ

2
0

2	(1) •	 ตอบได้ถูกต้องว่า	อานนท์จะซื้อขนมได้ตามต้องการหรือไม่	(ไม่ได้)
•	 ตอบไม่ถูกต้อง	หรือไม่ตอบ

1
0

1.	 ให้ซื้อถั่วอบกรอบมาราคาถุงละ			 x				บาท
	 และซื้อลูกอมมาราคาถุงละ		 y				บาท
	 ญาดาซื้อถั่วอบกรอบ	3	ถุง	และลูกอม	4	ถุง	คิดเป็นเงิน	157	บาท
	 จะได้สมการเป็น	3x	+	4y		=				157			 	 				(1	คะแนน)
	 แก้วตาซื้อถั่วอบกรอบ		4	ถุง	และลูกอม		2		ถุง	คิดเป็นเงิน	126	บาท
	 จะได้สมการเป็น	4x	+	2y		=					126	 	 				(1	คะแนน)
				×		2		;																								8x	+	4y		=					252	
				–							;				(8x	+	4y)	–	(3x	+	4y)	=					252	–	157	
	 			8x	+	4y	–	3x	–	4y		 =					95
															 	 		5x		 =					95
																											 			x		 =						19		 	 				(2	คะแนน)
แทน		x		ด้วย	19		ในสมการ							จะได้
	 	 3(19)	+		4y			 =						157
	 	 	 4y		 =						157	–	57	
	 	 	 4y		 =						100
																																		 	y			 =							25	 	 				(2	คะแนน)
ดังน้ัน	ซ้ือถ่ัวอบกรอบมาราคาถุงละ	19	บาท	และซ้ือลูกอมมาราคาถุงละ	25		บาท
ถ้าสมยศซื้อถั่วอบกรอบ	1	ถุง	และลูกอม	1	ถุง	เขาจะต้องจ่ายเงิน	 
19	+	25	=	44	บาท	 	 	 	 	 				(2	คะแนน)

2.	 จากข้อ	1	ทราบว่า	ถั่วอบกรอบ	1	ถุง	และลูกอม	1	ถุง	 
	 ราคารวมกัน	44	บาท
	 แต่อานนท์มีเงินเพียง	40	บาท	
	 ดังนั้นเขาจะซื้อขนม	ไม่ได้	ตามที่ต้องการ	 	 				(1	คะแนน)

1

2

3

1

1

2

3

(1	คะแนน)
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	 หลักสูตร	 การสอน	และการวัดผลประเมินผล	 เป็นองค์ประกอบหลัก 
ที่สำาคัญในการออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้	 หากมีการเปล่ียนแปลง 
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง	 จะส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นตามไปด้วย	 
ดังนั้น	 เพื่อความสอดคล้องและเกิดประสิทธิผลในการนำาไปใช้	 กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร	์(ฉบบัปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	จึงกำาหนดเป้าหมายและจุดเน้นหลายประการที่
ผู้สอนควรตระหนักและทำาความเข้าใจ	เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลตาม
ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร	 ผู้สอนควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการสอนสถิติในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น	 และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 สถิติเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากข้อมูล	 
(Agresti	&	Franklin,	2013)	ยิ่งข้อมูลจำานวนมหาศาลในโลกปัจจุบันด้วยแล้ว	
การรู้เรื่องสถิติ	 (statistical	 literacy)	 ถือเป็นเร่ืองจำาเป็นและสำาคัญอย่างยิ่ง
สำาหรับพลเมืองในทุกประเทศ	เพราะการตัดสินใจหลาย	ๆ 	อย่างในชีวิตประจำาวัน
ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐาน	 เช่น	 ผลการสำารวจความคิดเห็นต่าง	 ๆ	 
การตดัสินใจเก่ียวกับการลงทนุทางการเงนิ	ความเสีย่งในเร่ืองสขุภาพจากขอ้มลู
ทางการแพทย์	เป็นต้น	(Franklin,	Kader,	Bargagliotti,	Scheaffer,	Case	&	
Spangler,	2015)	หลายประเทศให้ความสนใจกับการพัฒนาพลเมืองให้รู้เรื่อง
สถิติ	 เพราะเชื่อว่าพลเมืองที่รู้เรื่องสถิติจะสามารถดำารงชีวิตในยุคปัจจุบันได้
อย่างรู้เท่าทันเหตุการณ์		การพัฒนาพลเมืองให้รู้เรื่องสถิติดังกล่าวเกิดขึ้นอย่าง
ตอ่เนือ่งและสะทอ้นไดช้ดัเจนจากหลกัสตูรคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีนของหลาย	ๆ 	
ประเทศ	

ความรู้เพิ่มเติมสำาหรับผู้สอนคณิตศาสตร์13 	 สถิติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรคณิตศาสตร์มาหลายทศวรรษน้ันมัก
จะถกูมองวา่เปน็ศาสตรเ์ดยีวกนั	ทัง้ทีจ่รงิแล้วศาสตรท์ัง้สองมีความแตกต่างกนั	
ความแตกต่างท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน	 คือ	 สถิติจะมีจุดเน้นท่ีความผันแปร	 
(variability)	 ของข้อมูลและอาศัยบริบทของข้อมูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 
โดยการผันแปรที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่แตกต่างกันไป	 เช่น	การผันแปรที่เกิดจาก
ความแตกต่างของประชากร	 การผันแปรที่เกิดจากการทดลอง	 การผันแปรที่ 
เกิดจากการสุ่มประชากร	เป็นต้น	ในขณะที่คณิตศาสตร์จะมุ่งเน้นกับการค้นหา
คำาตอบที่แน่ชัดและอาจให้ความสนใจที่บริบทข้อมูลหรือไม่ก็ได้	 	 ดังนั้นการ
ทำาความเข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่างสถิติและคณิตศาสตร์ถือเป็นเรื่องจำาเป็น	
เพราะจะทำาให้ผู้ที่สอนวิชาสถิติในระดับโรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้คิด
วิเคราะห์อย่างเป็นสถิติในทิศทางที่ถูกต้อง	

	 การทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัความสำาคญัของสถิติ	การบรรจใุหส้ถติิเปน็
สว่นหน่ึงในหลกัสตูรคณติศาสตรร์ะดับโรงเรยีน	และความเขา้ใจในความแตกตา่ง
ระหว่างสถิติและคณิตศาสตร์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการเริ่มต้นพัฒนา
พลเมืองให้รู้เรื่องสถิติ	 นอกจากนี้กระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติซึ่งผู้สอนควร
สรา้งโอกาสใหผู้้เรยีนไดม้ปีระสบการณก์บักระบวนการเหลา่นีเ้พราะเปน็เครือ่งมอื
ที่จำาเป็นในการสร้างองค์ความรู้ทางสถิติ	 	 กระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติตาม
แนวทางในรายงานเกีย่วกบัแนวทางสำาหรบัการประเมนิผลและจดัการเรยีนรูใ้น
การศึกษาสถิติ	(Guidelines	for	Assessment	and	Instruction	in	Statistics	
Education:	 GAISE)	 ซึ่งเป็นกรอบหลักสูตรสถิติระดับโรงเรียนและที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากสมาคมสถิติแห่งสหรัฐอเมริกา	 (American	 Statistical	 
Association:	ASA)	ประกอบด้วย
	 1.		การสร้างคำาถามทางสถิติ	(formulating	statistical	questions)	
เป็นการระบุปัญหาใกล้ตัวและการสร้างคำาถามที่ต้องใช้ข้อมูลช่วยในการหา 
คำาตอบ
	 2.		การเก็บรวบรวมข้อมูล (collecting	data)	เป็นการออกแบบและ
วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผน
ซึ่งได้ออกแบบไว้
	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูล (analyzing	data)	เป็นการเลือกใช้วิธีการใน
เชิงตัวเลขหรือภาพที่เหมาะสมและใช้วิธีการดังกล่าววิเคราะห์ข้อมูล
	 4.	 	การแปลความหมายข้อมูล	 (interpreting	 data)	 เป็นการแปล 
ความหมายผลการวิเคราะห์ที่ได้และเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์นั้นกับคำาถามที่
สร้างไว้ในตอนต้น
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	 นอกจากประสบการณใ์นกระบวนการแกปั้ญหาทางสถิตท่ีินกัเรยีนควร
ได้รับแล้ว	 ผู้สอนควรช่วยให้นักเรียนเห็นความเช่ือมโยงความคิดรวบยอดทาง
สถิติ	และความเชื่อมโยงของความคิดรวบยอดทางสถิติและคณิตศาสตร์	นอกจากนี้
ผู้สอนยังควรทำาความเข้าใจกับนักเรียนถึงข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน	 เรียนรู้แนวคิด
ทีห่ลากหลายรว่มกับนกัเรยีน		รวมถงึคน้หากลยทุธใ์นการสอนแตล่ะหวัขอ้		โดย
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคาดหวังให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ 
ความผันแปรในการแก้ปัญหาทางสถติ	ิสำารวจ	สรปุ	และอธิบายแบบรปูในขอ้มลู
เชิงเดี่ยวโดยใช้ข้อสรุปเชิงตัวเลขและแผนภาพ	 ได้แก่	 ความถี่	 ความถี่สัมพัทธ์	
ฐานนยิม	คา่กลาง	แผนภูมิแทง่	แผนภาพจดุ	ฮสิโทแกรม	แผนภาพกลอ่ง	รปูแบบ
ของความสัมพันธ์	 สำารวจกระบวนการสุ่มและเข้าใจว่าความน่าจะเป็นนั้นเป็น
สิ่งที่บอกผลลัพธ์ที่ในระยะยาวและใช้ประมาณผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
	 นอกจากนีก้ารวดัผลประเมินผลถอืเป็นส่ิงสำาคัญทีช่่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
เกิดกระบวนการคิด	 อย่างไรก็ตามการวัดผลประเมินผลส่วนใหญ่มักให้ 
ความสำาคัญที่การคิดคำานวณเพื่อหาค่าสถิติ	 	 ในที่นี้จะยกตัวอย่างคำาถามให้
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน		4		แบบ	ได้แก่
	 1.		คำาถามที่ประเมินสมรรถนะในเชิงการทำางานตามขั้นตอน
	 2.		คำาถามที่ประเมินความเข้าใจเชิงมโนทัศน์
	 3.		คำาถามที่ประเมินความคิดเชิงสถิติ
	 4.		คำาถามที่ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติ

	 จะเหน็วา่การตอบคำาถามขา้งต้น	หากนกัเรยีนเพยีงจดจำาไดว้า่ขัน้ตอน
ในการหามธัยฐานของขอ้มลูนัน้มลีำาดับอย่างไรกส็ามารถหาคำาตอบไดว้า่เทา่กบั		
12	 โดยไม่จำาเป็นต้องให้เหตุผลหรือไม่จำาเป็นต้องเข้าใจว่า	 เพราะเหตุใดมัธยฐาน
ของคะแนนจึงเหมาะสมที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้	 หรือมัธยฐานของข้อมูล
ชุดนี้จะช่วยบ่งบอกประสิทธิภาพการเล่นของสไปเกอร์ได้อย่างไร

ตัวอย่างคำาถามที่ประเมินสมรรถนะในเชิงการทำางานตามขั้นตอน 
(assessing procedural competency)

สไปเกอร์เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน	จากการแข่งขันทั้งหมด		7		นัด	
เขาทำาคะแนนได้ดังนี้

     4           12           26          18            1           17           9

มัธยฐานของคะแนนที่สไปเกอร์ทำาได้จากการแข่งขันครั้งนี้เท่ากับเท่าใด?
ก.		26	 	 	 	 	 ข.		17
ค.		12	 	 	 	 	 ง.		1

ตัวอย่างคำาถามที่ประเมินความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ 
(assessing conceptual understanding)

 วินัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่น้ำาท่วมถึง	 โดยใช้
แผนภาพจุดเปรียบเทียบเมืองที่มีบริเวณติดกับมหาสมุทรและไม่ติดกับ
มหาสมุทร	ได้ผลดังนี้

1

2
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เมืองที่มีบริเวณติดกับมหาสมุทร

เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่น้ำาท่วม
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เมืองที่ไม่ได้มีบริเวณติดกับมหาสมุทร

เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่น้ำาท่วม
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ขอ้ใดเปน็เหตผุลทีส่นบัสนนุว่าการเลอืกใช้มธัยฐานและพสัิยของควอไทลดี์กว่า
การใชค้า่เฉลีย่เลขคณติและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานในการอธิบายขอ้มลูขา้งตน้

ก.	 ค่าผิดปกติ	(outliers)	ส่งผลกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน	
	 มาตรฐานมากกว่ามัธยฐานและพิสัยของควอไทล์
ข.	 มัธยฐานและพิสัยของควอไทล์สามารถคำานวณได้ง่ายกว่าค่าเฉลี่ย 
	 เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค.	 ข้อมูลทั้งสองชุดมีจำานวนข้อมูลไม่เท่ากัน	ดังนั้นการใช้ส่วนเบี่ยงเบน
	 มาตรฐานจึงไม่เหมาะสม
ง.	 การกระจายของข้อมูลทั้งสองชุดมีรูปแบบที่เหมือนกัน

	 เมือ่เปรยีบเทยีบคำาถามนีก้บัตวัอยา่งคำาถามทีป่ระเมนิสมรรถนะในเชงิ
การทำางานตามขั้นตอนจะเห็นว่าเป็นการประเมินความเข้าใจเก่ียวกับข้อสรุป
เชิงตัวเลข	(numerical	summary)	โดยไม่ต้องใช้การคิดคำานวณแต่อย่างใด	แต่
คำาถามสามารถประเมนิความสามารถในการระบถุงึความเหมาะสมของขอ้สรปุ
เชงิตวัเลขของขอ้มลูซึง่มกีารเปรียบเทยีบลกัษณะการกระจายของขอ้มลูไวด้้วยภาพ	
ซึ่งเม่ือพิจารณาจากภาพดังกล่าว	นักเรียนควรจะตอบได้ว่า	 คำาตอบใน	 ข้อ	 ก.	 
เปน็คำาตอบทีถ่กูตอ้งเพราะคา่ผดิปกตนิัน้มผีลอยา่งมากกบัคา่เฉลีย่เลขคณติและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ส่งผลให้มัธยฐานและพิสัยของควอไทล์เป็นข้อสรุป 
เชิงตัวเลขที่เหมาะสมในการอธิบายข้อมูลชุดนี้	 การที่นักเรียนสามารถอธิบาย
ความเหมาะสมเกี่ยวกับข้อสรุปของข้อมูลโดยอาศัยการกระจายของข้อมูล	 
จะตอ้งอาศยัความเขา้ใจเชงิมโนทศัน	์มใิชก่ารจดจำาสตูรในการคิดคำานวณเทา่นัน้

	 ในการตอบคำาถามขา้งต้นจะเหน็วา่	นกัเรยีนจะต้องเขา้ใจวา่คำาถามใด
สามารถหาคำาตอบได้ด้วยข้อมูลซึ่งได้จากการสำารวจกลุ่มตัวอย่าง		ซึ่งจะเห็นว่า
คำาถามที่สามารถตอบได้ด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เป็นไปได้ทุกข้อ	 ยกเว้น
คำาถามในข้อ	ข.	ซึ่งคำาถามในข้อ	ข.	อาจต้องอาศัยข้อมูลจากการทดลองในกลุ่ม
ตัวอย่างจึงจะเหมาะสมกว่า

ตัวอย่างคำาถามที่ประเมินความคิดเชิงสถิติ 
(assessing statistical thinking)

จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ใหญ่จำานวน	 1,328	 จากกลุ่มประชากรที่ได้รับ 
การเฝ้าติดตามพฤติกรรมในเรื่องการสูบบุหรี่และการดื่มกาแฟ	 กับการ
ประสบปัญหาโรคเส้นเลือดสมอง	เป็นเวลา	13	ปีข้อใดต่อไปนี้เป็นคำาถามที่
ไม่สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตอบคำาถามได้

ก.		ผู้ที่ดื่มกาแฟมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟใช่หรือไม่
ข.		การดื่มกาแฟช่วยลดการเกิดโรคเส้นเลือดสมองใช่หรือไม่
ค.		ผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นโรคเส้นเลือดสมองน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟใช่หรือไม่
ง.		ร้อยละของประชากรที่ดื่มกาแฟเป็นเท่าใด

3



94 95คู่มือการใช้หลักสูตร	 								ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แม้ว่าการคิดเชิงสถิติมีจุดเน้นที่ข้อมูล		ความสำาคัญของการได้มาซึ่งข้อมูล	และ
ความผันแปรของข้อมูล	 ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการคิดเชิงคณิตศาสตร์	 
แต่คำาถามที่ใช้ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นที่	 การคิดเชิง
คณิตศาสตร์	เช่น	

แผนภาพขา้งตน้แสดงปรมิาณขยะโดยน้ำาหนกั	ถา้ขยะประเภทกระดาษม	ี60	ตนั	
ขยะที่เป็นพลาสติกมีประมาณกี่ตัน
	 ก.		24
	 ข.		20
	 ค.		15
	 ง.		12

	 จะเห็นว่าการจะตอบคำาถามข้างต้นได้นั้นต้องอาศัยความคิดเชิง
คณติศาสตรใ์นเรือ่งเปอรเ์ซ็นตห์รืออัตราส่วน		และมคีำาตอบเป็น		12		ซึง่นกัเรียน
ไม่จำาเป็นต้องพิจารณาเหตุผลว่าทำาไมข้อมูลนี้จึงน่าสนใจ	 	 มีการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูอยา่งไร		หรอืตวัอย่างข้อมลูทีเ่กบ็ไดน้ีเ้ปน็ตวัแทนทีดี่ของประชากรไดม้าก
นอ้ยเพยีงใด		ซึง่หากเปรียบเทียบกบัคำาถามแรกจะพบว่า	คำาถามแรกนัน้ตอ้งการ
ประเมินความคดิทางสถิต	ิซึง่นกัเรยีนจะตอ้งเช่ือมโยงความรูใ้นเรือ่งคำาถามทาง
สถิติ	การเก็บรวบรวมข้อมูล	และการแปลความหมายให้ได้

ก.			รอนทำานายวา่เวลาเฉล่ียของนักวิง่	5	กโิลเมตร	จะคงเส้นคงวากวา่นักวิง่ฮาล์ฟ		 
					มาราธอน	ข้อมูลข้างต้นสนับสนุนคำากล่าวของรอนได้หรือไม่	เพราะเหตุใด
ข.	 ศิระทำานายว่า	 โดยเฉลี่ยแล้ว	 เวลาเฉลี่ยสำาหรับนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนจะ 
	 	 	 มากกว่านักวิ่ง	 5	 กิโลเมตร	 ข้อมูลข้างต้นสนับสนุนคำากล่าวของศิระได้ 
					หรือไม่	เพราะเหตุใด
ค.	 จากข้อมูลข้างต้นนักวิ่งแต่ละคนจะเลือกวิ่งแข่งประเภทใดประเภทหนึ่ง 
				เท่านั้น	หากใช้ข้อมูลนี้เพื่อสรุปว่า	เวลาเฉลี่ยของนักวิ่งแต่ละคนจะมีค่าน้อยกว่า			 
     เมื่อวิ่งฮาล์ฟมาราธอน	ข้อสรุปดังกล่าวสมเหตุสมผลหรือไม่	จงอธิบาย

ตัวอย่างคำาถามที่ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติ 
(assessing statistical problem solving)

ในเมืองแห่งหนึ่งได้จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมาแล้ว	2	ครั้ง		นักวิ่งแต่ละคน
จะเลือกวิ่ง	 5	 กิโลเมตรหรือวิ่งฮาล์ฟมาราธอน	 ซ่ึงมีนักวิ่งในแต่ละรายการ
เท่ากับ	134	คน	และ	224	คน	ตามลำาดับ	เวลาเฉลี่ยที่นักวิ่งแต่ละคนทำาได้
ในการวิ่งให้ได้ระยะทาง	1.7	กิโลเมตรจะคำานวณจากระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด
จนถึงเส้นชัย	หารด้วยระยะทางที่วิ่งทั้งหมด	ฮิสโทแกรมต่อไปนี้แสดงเวลา
เฉลี่ยของนักวิ่งในแต่ละประเภท

4
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	 ในการตอบคำาถามขา้งตน้	จะเหน็ว่า	นกัเรยีนจะตอ้งเขา้ใจวา่คำาถามใด
สามารถหาคำาตอบได้ด้วยข้อมูลซึ่งได้จากการสำารวจกลุ่มตัวอย่าง		ซึ่งจะเห็นว่า
คำาถามที่สามารถตอบได้ด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เป็นไปได้ทุกข้อ	 ยกเว้น
คำาถามในข้อ	ข.		ซึ่งคำาถามในข้อ	ข.	อาจต้องอาศัยข้อมูลจากการทดลองในกลุ่ม
ตัวอย่างจึงจะเหมาะสมกว่า
	 จะเหน็วา่คำาถามในขอ้	ก.	และ	ข.	นัน้ตอ้งการใหน้กัเรยีนวิเคราะห์ขอ้มลู
โดยอาศยัการเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัเวลาเฉลีย่และการผนัแปรของเวลาเฉลีย่ของ
นกัวิง่ทัง้สองประเภท		ซึง่นกัเรยีนควรอธบิายได้วา่ขอ้มลูทีน่ำาเสนอดว้ยฮสิโทแกรม
ไม่สามารถนำามาใชส้นบัสนนุข้อคาดการณข์องรอนและศิระ	เพราะเวลาเฉลีย่ใน
การวิง่	5	กโิลเมตรนัน้มคีวามผันแปรมากกว่าเวลาเฉลีย่ในการว่ิงฮาลฟ์มาราธอน
อย่างเห็นได้ชัด	และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนสั้นกว่าเวลาเฉลี่ยที่
ใช้ในการวิ่งระยะ	 5	 กิโลเมตร	 ส่วนคำาถามในข้อ	 ค.	 ต้องการให้นักเรียนแปล 
ความหมายของผลลัพธ์	 ซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยการพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นี้มีการ
เก็บรวบรวมมาได้อย่างไร	 และคำาถามทางสถิติใดที่สามารถหาคำาตอบได้จาก
ขอ้มลูนี	้	นกัเรยีนควรเขา้ใจวา่การท่ีนกัวิง่เลอืกว่ิงประเภทใดประเภทหนึง่น้ันสง่
ผลตอ่ข้อสรุปทีไ่ดด้ว้ย	กลา่วคือการเลอืกนัน้จำาเป็นตอ้งอาศัยความสามารถของ
นักวิ่งแต่ละคน	ดังนั้นจึงไม่ควรสรุปว่าเวลาเฉลี่ยของนักวิ่งแต่ละคนจะน้อยกว่า
เมื่อเลือกวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน
	 แมว้า่คำาถามปลายเปิดจะเป็นแนวทางหน่ึงในการประเมนิกระบวนการ
แก้ปัญหาทางสถิติ	 แต่ก็มีข้อจำากัดในเรื่องหัวข้อปัญหาหรือแนวทางใน 
การวเิคราะห์ขอ้มูล	การให้นกัเรยีนได้มโีอกาสทำาโครงงานทีเ่นน้กระบวนการแก้
ปัญหาทางสถิติน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ	และจะทำาให้ครูสามารถ
เห็นกระบวนการที่นักเรียนทำาตั้งแต่ต้นจนจบ	นับตั้งแต่การเลือกหัวข้อปัญหา		
การสร้างคำาถามทางสถิติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อตอบคำาถาม		
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนภาพต่าง	ๆ	และเครื่องมือทางสถิติอื่น	ๆ	รวมถึง
การแปลความหมายข้อมูลที่เหมาะสม
	 เครื่องมือในการประเมินความรู้ความสามารถทางสถิติของนักเรียน
ถือว่ามีส่วนสำาคัญอย่างมากกับการจัดการเรียนการสอน	 เพราะจะสะท้อน 
ความเข้าใจของครูเองที่มีต่อสถิติ	 อีกทั้งคุณภาพของเคร่ืองมือยังช่วยส่งเสริม
และกระตุ้นทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากข้อมูล	และใช้ข้อมูล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 เทคโนโลยีมีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ปจัจบุนัดว้ยเหตผุลหลายประการ		อาท	ิ	เทคโนโลยชีว่ยใหเ้นือ้หาทีเ่ปน็นามธรรม
มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 ช่วยจัดการกับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	ช่วยให้ 
การคิดคำานวณถูกต้องแม่นยำา	 เป็นต้น	 ส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอน
เปลีย่นแปลงไปและเพิม่ขดีความสามารถในการเรยีนรู้ของนกัเรยีน	(NCTM,	2000)
	 ความรู้เพ่ิมเติมสำาหรับครูในหัวข้อนี้	 มุ่งให้ครูได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่ 
น่าสนใจ	และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับนักเรียน

	 เครือ่งคิดเลขเปน็อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสใ์นชวิีตประจำาวนั
ที่ใช้ในการคำานวณทางคณิตศาสตร์	 ในปัจจุบันมีเครื่องคิดเลขให้
เลือกใชอ้ยา่งหลากหลาย	เชน่	เครือ่งคดิเลขธรรมดา		เครือ่งคดิเลข
วิทยาศาสตร์	(scientific	calculator)		เครื่องคิดเลขกราฟิก	(graphic	
calculator)	เป็นต้น	ซ่ึงประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายประเทศ	กำาหนดให้
ทกุโรงเรยีนตอ้งจัดใหม้สีำาหรบันกัเรยีนในการเรียนรู	้เพราะเครือ่ง
คิดเลขมีราคาไม่สูงนักและสามารถพกพาได้สะดวก
	 การใช้งานเครื่องคิดเลขในการจัดการเรียนรู้อาจทำาได้
หลายลักษณะ	(Kissane	&	Kemp,	2014)		ดังนี้
1.	 การใช้เครื่องคิดเลขในการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์	

(representation)
2.	 การใช้เครื่องคิดเลขในการคิดคำานวณ	(computation)
3.	 การใช้เครื่องคิดเลขในการสำารวจ	(exploration)
4.	 การใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจคำาตอบ	(affirmation)
ซึ่งครูควรผสมผสานการใช้งานเครื่องคิดเลขในการจัดการเรียนรู้

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่อง
คิดเลข
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การใช้เครื่องคิดเลขในการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
(representation)

	 เครื่องคิดเลขบางรุ่นสามารถแสดงจำานวนได้หลากหลาย 
รปูแบบ		ชว่ยใหน้กัเรยีนมองเหน็รปูแบบทีแ่ตกตา่งกนัของจำานวนที่
เท่ากันหรือฟังก์ชันเดียวกันได้	

ตัวอย่างการใช้เคร่ืองคิดเลขในการแสดงจำานวนจำานวนหน่ึงด้วย
เศษส่วน	จำานวนคละ	และทศนิยม

	 ครูสามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่มีคำาสั่งนำาเข้า
จำานวนและแสดงจำานวนที่เป็นเศษส่วนในการนำาเสนอแนวคิดให้
นักเรียนเห็นว่าจำานวนจำานวนหนึ่งสามารถแสดงอยู่ในรูปแบบต่าง	ๆ	
เช่น	อาจจะอยู่ในรูปของเศษส่วน	จำานวนคละ	หรือทศนิยม		เป็นต้น		
และจำานวนที่แสดงอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันอาจจะเป็นจำานวนที่ 
เท่ากันก็ได้เช่นกัน

	 ครสูามารถใชเ้ครือ่งคดิเลขวทิยาศาสตรท์ีม่คีำาสัง่ในการแสดง 
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์	 เพื่อให้นักเรียนสังเกตการแสดงจำานวนที่มี 
ค่ามาก	 ๆ	 และจำานวนที่มีค่าน้อย	 ๆ	 ให้อยู่ในรูป	 	 A	 x	 10

n
	 เมื่อ	 

1	≤	A	<	10	ซึ่งการเขียนจำานวนในรูปแบบข้างต้น	 เราจะเรียกว่า 
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์		

	 ครสูามารถใชเ้ครือ่งคิดเลขวทิยาศาสตร์หรอืเครือ่งคำานวณ
กราฟิกทีม่คีำาสัง่ในการแสดงกราฟเพือ่ใชใ้นการเชือ่มโยงจากฟงักช์นั
ในรูปของสัญลักษณ์สู่ฟังก์ชันในรูปของกราฟ	 	 ซ่ึงในขณะสอน 
ครสูามารถใชต้ารางในการแสดงคา่	x	และ	y	ทีส่อดคลอ้งกบัฟงักช์นั	
และชี้ให้เห็นถึงการลงจุดจนได้กราฟของฟังก์ชันนั้น

ตัวอยา่งการใชเ้ครือ่งคิดเลขในการแสดงฟังกชั์นในรปูของสัญลักษณ์
และรูปของกราฟ

ตัวอย่างการใช้เครื่องคิดเลขในการแสดงจำานวนจำานวนหนึ่ง	 
ด้วยสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1

เครื่อง
คิดเลข

เครื่อง
คิดเลข
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การใช้เครื่องคิดเลขในการคำานวณ (computation)

 เมือ่ครสูอนความคิดรวบยอดและขัน้ตอนวิธีการแกปั้ญหา
ในเนือ้หาทีม่กีารคดิคำานวณทีซ่บัซ้อนหรอืมขีอ้มลูทีใ่ช้ในการคำานวณ
ปริมาณมาก	 ครูอาจจะให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขมาใช้ใน 
การคำานวณหาค่าที่สนใจเพื่อลดความผิดพลาดและลดเวลาใน 
การคำานวณ

ตัวอย่างการใช้เครื่องคิดเลขในการนำาเข้าข้อมูลที่สนใจและใช้คำาสั่ง
ในการหาค่าสถิติของข้อมูล

การใช้เครื่องคิดเลขในการสำารวจ (exploration)

	 ครูสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการสังเกตหรือสำารวจสมบัติ
ต่าง	ๆ	 ได้โดยให้นักเรียนใช้คำาสั่งของเคร่ืองคิดเลข	สังเกตสิ่งที่เกิด
ขึ้น	และสร้างข้อความคาดการณ์	เพื่อนำาไปสู่สมบัติต่าง	ๆ	

ตวัอยา่งการใชเ้ครือ่งคดิเลขในการสำารวจสมบตักิารคณูและการหาร
ของเลขยกกำาลัง

	 ครูสามารถใช้เคร่ืองคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่มีคำาส่ังทางสถิติ
ในการคำานวณทางสถิตหิลงัจากนกัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้นือ้หาแลว้	โดยนำา
เข้าข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมได้	 และเลือกใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ต้องการ	 เพื่อใช้ในการนำาเสนอข้อมูลหรือแปลความหมาย
ข้อมูล

	 ครูสามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่มีฟังก์ชันใน 
การแสดงผลให้อยู่ในเลขยกกำาลัง	เพื่อให้นักเรียนสังเกตผลที่ได้จาก
การคูณและการหารของเลขยกกำาลัง	ฝึกสร้างข้อความคาดการณ์ที่
สงัเกตได	้	และพสิจูนโ์ดยใชบ้ทนยิามหรอืสมบตัทิีเ่กีย่วขอ้ง		เพือ่สรปุ
เป็นสมบัติการคูณและการหารของเลขยกกำาลัง

2 3

เครื่อง
คิดเลข

เครื่อง
คิดเลข
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โปรแกรม
GSP

การใช้เครี่องคิดเลขในการตรวจคำาตอบ (affirmation)

	 ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 สิ่งหนึ่งที่สำาคัญ	 คือ	 
การตรวจคำาตอบ	 ซ่ึงครูอาจจะให้นักเรียนได้ใช้เครื่องคิดเลขใน 
การตรวจสอบคำาตอบที่ได้ว่าสอดคล้องกับข้อมูลหรือเงื่อนไขที่
กำาหนดในปัญหาหรือไม่	 ทั้งนี้	 ครูอาจจะเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้
เครื่องคิดเลขในระหว่างการแก้ปัญหาด้วยก็ได้

ตวัอยา่งของการใชเ้ครือ่งคดิเลขในการตรวจคำาตอบทีไ่ดจ้ากการแก้
ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้คำาสั่งของเครื่องคิดเลข

	 ครูสามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่มีคำาสั่งระบบ
สมการ	 เพื่อให้นักเรียนใส่สัมประสิทธ์ิและค่าคงตัวของสมการ 
เชิงเส้นทั้งสองสมการ	 และใช้คำาสั่งในการหาคำาตอบเพ่ือตรวจสอบ
คำาตอบของนักเรียนที่หาได้จากการคิดคำานวณด้วยตนเอง

ตัวอย่างของการใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจคำาตอบที่ได้จาก 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การแทนค่าลงในระบบสมการ

	 ครสูามารถใหน้กัเรยีนใช้เครือ่งคิดเลขในการแทนค่าตวัแปร
ด้วยคำาตอบที่นักเรียนหาได้จากการคิดคำานวณ	 เพื่อตรวจสอบว่า 
คำาตอบที่ได้สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นทั้งสองสมการ

4

เครื่อง
คิดเลข

โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad (GSP)

	 The	Geometer’s	 Sketchpad	หรือ	GSP	 	 เป็นซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์เชิง
เรขาคณิตพลวัต	นิยมใช้ในการสร้าง	 สำารวจ	 และวิเคราะห์สิ่งต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวกับเน้ือหาวิชา
คณติศาสตร	์ทัง้ยงัใชส้รา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตร	์(Mathematical	Models)	รวมทัง้วาดภาพ
ที่มีความซับซ้อน	และสามารถเคลื่อนไหวได้	โดยครูผู้สอนอาจใช้โปรแกรม	GSP	ในการสร้าง
สื่อการเรียนรู้	หรืออาจให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม	GSP	ในการสังเกต	สำารวจ	หรือสร้างสรรค์งาน	
เพือ่พฒันาองคค์วามรูท้างคณติศาสตรใ์หส้งูขึน้	อกีทัง้ยงัชว่ยใหม้เีจตคติทีดี่ต่อวชิาคณติศาสตร	์
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	และช่วยพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์		

	 ครูสามารถสร้างสื่อการสอนจากโปรแกรม	GSP	แล้วให้นักเรียนได้สำารวจเพ่ือสรุป
สมบัติของการสะท้อน	 โดยครูควรให้นักเรียนได้สังเกตองค์ประกอบที่จำาเป็นต้องมี 
ในการสะท้อน	 ได้แก่	 รูปต้นแบบ	และเส้นสะท้อน	 รวมทั้งให้นักเรียนได้สำารวจสมบัติต่าง	 ๆ	
เช่น	 ส่วนของเส้นตรงที่เช่ือมจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดที่สมนัยกันบนภาพที่ได้จาก 
การสะท้อน	ซึ่งจะขนานกัน		สำารวจระยะห่างระหว่างจุดที่สมนัยกันของรูปต้นแบบและภาพ
ที่ได้จากการสะท้อน	กับเส้นสะท้อนจะมีระยะห่างเท่ากันเสมอ

ตัวอย่างการนำาโปรแกรม GSP ไปใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น ในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 
เกี่ยวกับการสะท้อน

ภาพหน้าจอของโปรแกรม

	 กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล	ผ่านการลงมือปฏิบัติซึ่งจะทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความหมาย	
	 ครู	 	 นักเรียน	 หรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซ้ือโปรแกรม	GSP	 ฉบับ 
ภาษาไทยได้ที่สำานักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน	 สถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)
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โปรแกรม
GeoGebra

APP
PlayFacto

โปรแกรม  GeoGebra

	 GeoGebra		เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์เชิง
พลวัตซึ่งรวมเรขาคณิต	 พีชคณิตและแคลคูลัสไว้ 
ด้วยกัน	สามารถใช้ในการสร้างช้ินงานเปลี่ยนแปลง
เชิงพลวัตได้ในภายหลัง	 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	 
GeoGebra	บูรณาการกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะ
ชว่ยเพิม่พนูและพฒันาศกัยภาพของครผููส้อน	อกีทัง้
ยังเป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิม่เตมิ	และนำาแนวคิด
ที่ได้ไปจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างมี
ประสทิธภิาพ		นอกจากนี	้ยงัชว่ยใหนั้กเรยีนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของตน	
ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	 มีความคิด
สรา้งสรรค	์มจีนิตนาการ	เกดิทกัษะ	และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

ชุดสื่อคณิตศาสตร์อัจฉริยะ Play Facto  

	 ชุดส่ือคณิตศาสตร์อัจฉริยะ	Play	Facto	 เป็นสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริม
และพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้าน 
ต่าง	 ๆ	 	 เหมาะสำาหรับนักเรียนต้ังแต่อายุ	 5	 -	 12	ปี	 ชุดสื่อคณิตศาสตร์นี้
ประกอบไปด้วยสื่อย่อย	ๆ	 รวม	10	กล่อง	ที่ครอบคลุมเนื้อหาในสาระของ
จำานวนและพชีคณติ		และการวดัและเรขาคณติ		นอกจากนี	้ชดุสือ่คณติศาสตร์
อัจฉริยะ	Play	Facto	 ยังได้จัดทำาในรูปแบบของแอปพลิเคชัน	 เพื่อสะดวก 
ในการเข้าถึงและสามารถเผยแพร่ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

	 ครูอาจให้นักเรียนทำากิจกรรมโดยใช้โปรแกรม	GeoGebra	 ในการแก้
ปญัหา		และมีใบงานทีป่ระกอบดว้ยคำาถามยอ่ย	ๆ 	เพือ่ใหน้กัเรยีนไดส้งัเกต		หรอื
สำารวจผลทีไ่ดจ้ากการทำากจิกรรม	หรอืครอูาจใหน้กัเรยีนใช้โปรแกรม	GeoGebra	
เพื่อตรวจสอบคำาตอบจากคำาถามทางสถิติต่าง	ๆ	 เช่น	 ค่าเฉลี่ย	มัธยฐาน	หรือ
ฐานนยิม	นอกจากนีค้รยูงัสามารถใช้โปรแกรม	GeoGebra	เพือ่สร้างส่ือการเรียน
การสอนใหน้กัเรยีนไดส้งัเกต	และวิเคราะหข้์อมลูทีค่รูนำาเสนอ	GeoGebra		เป็น
โปรแกรมแบบ	Open	source		ซึง่สามารถดาวนโ์หลดเพือ่นำามาใช้งานไดฟ้ร	ี	คร	ู	
นักเรียน	หรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม	GeoGebra	 ได้ที่เว็บไซต์	
www.geogebra.org/materials	 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านแท็บเล็ต 
และสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	(Android)	และ
ไอโอเอส	(iOS)	

	 ครูสามารถใช้ชุดสื่อคณิตศาสตร์อัจฉริยะ	 Play	 Facto	 ไปใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ในขณะท่ีกำาลังสอน	 หรือให้นักเรียนใช้ฝึกฝนตามเน้ือเรื่อง	 
ที่เรียนอยู่		เช่น	ชุด	Patterm	Finder		ครูสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกัน
หาคำาตอบของแบบรูปและอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้นของแบบรูป	หรือชุด	Cube	
Tower	ครูสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนมองภาพทางด้านหน้า	ด้านข้าง	และ
ด้านบน	ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์		เป็นต้น
	 ครู	 นักเรียน	 หรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดชุดสื่อคณิตศาสตร์
อัจฉริยะ	 Play	 Facto	 ผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์	(Android)	และไอโอเอส	(iOS)

ตัวอย่างการนำาโปรแกรม GeoGebra  
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในเรื่องแผนภาพจุด

ภาพหน้าจอของโปรแกรม
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APP
เกมคณิตฯ Desmos

เกมคณิตพิชิตเงินล้าน

	 เกมคณิตพิชิตเงินล้านจะช่วยส่งเสริมความรู้ในสาระวิชาคณิตศาสตร์	
เหมาะสำาหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	-	6	และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น	 ในเนื้อหาเรื่องร้อยละ	 เปอร์เซ็นต์	 ทุน	 กำาไร	 ขาดทุน	 และดอกเบี้ย	 
โดยการจำาลองการทำาธรุกจิในลกัษณะของเกม	ซึง่ผูเ้ลน่จะได้เรยีนรูพ้ืน้ฐานทาง
คณติศาสตรท์ีน่ำาไปใชใ้นการดำาเนนิธุรกิจไดแ้ม่นยำามากข้ึน		นอกจากนีย้งัมเีรือ่ง
ของดอกเบ้ียเงินกู้ทั้งในและนอกระบบ	ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการดำาเนินชีวิตใน
อนาคตอีกด้วย		ซึ่งครูอาจจะให้นักเรียนเล่นเกมนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนเพิ่มเติม
	 เกมคณิตพิชิตเงินล้านนี้สามารถดาวน์โหลดผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ท
โฟนได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	(Android)	และไอโอเอส	(iOS)

	 ครูสามารถนำาแอปพลิเคชันนี้ไปช่วยในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย	เช่น	ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนหน้าชั้นเรียน		
หรือให้นักเรียนช่วยกันสำารวจเพ่ือหาคำาตอบร่วมกัน	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี 
ครูสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นกัน
	 Desmos	 Graphing	 Calculator	 สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์		 
www.desmos.com/calculator		หรอืดาวนโ์หลดผ่านแทบ็เล็ตและสมารท์โฟน
ไดท้ัง้ระบบปฏิบตักิารแอนดรอยดแ์ละไอโอเอส	นอกจากนีส้ามารถสร้างบทเรยีน
ผ่าน	Desmos	Activity	Builder	 ได้ที่	 teacher.desmos.com/activitybuilder		
และนักเรียนสามารถเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ได้ที่	student.desmos.com

ภาพไอคอนของแอพลิเคชัน

ภาพหน้าจอของแอพลิเคชันก่อนใช้ในการเรียนการสอน

Desmos Graphing Calculator

	 Desmos	 Graphing	 Calculator	 เป็นแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลข
วิทยาศาสตร์ที่เปิดให้ใช้งานฟรีในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเค
ชันบนแท็บเล็ต	 สามารถคำานวณค่า	 เขียนกราฟจากสมการต่าง	 ๆ	ทั้งในระบบ
พิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงข้ัว	 สร้างตาราง	หาอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของ
ฟงักช์นั	แสดงกราฟของฟงัก์ชนัทีเ่ปล่ียนแปลงไป	เมือ่เปล่ียนแปลงคา่ของตัวแปร
ด้วยตัวเลื่อน	คำานวณค่าสถิติและวิเคราะห์สมการถดถอย
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APP
ShowMe

ShowMe Interactive Whiteboard       

	 ShowMe		เปน็แอปพลเิคชนัทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้ในรปูแบบของกระดานไวทบ์อรด์
ทีส่ามารถบนัทกึเสยีงและแชรล์งบนโลกออนไลนไ์ด	้	ครสูามารถใชแ้อปพลเิคชนันีใ้นการสรา้ง
วดีโิอการสอนเนือ้หาคณติศาสตรไ์ด้ด้วยตนเอง	เพ่ือใหน้กัเรียนไดศ้กึษาหาความรู้เพ่ิมเติมหรอื
ทบทวนเนือ้หาเดมิ	แอปพลเิคชนันีไ้ดอ้อกแบบใหใ้ชง้านบนแทบ็เลต็ระบบไอโอเอส	ซึง่สามารถ
ใส่รูปภาพ	พิมพ์ข้อความที่ต้องการ		เขียนและลบข้อความ		บันทึกเสียงการสอนพร้อมบันทึก
ภาพขณะครสูอนในรปูแบบของวดีโิอโดยไมจ่ำากดัเวลา		โดยครสูามารถเลือกไดว่้า	วดีโิอแตล่ะ
เรื่องนั้นจะอยู่ในบทเรียน	 (course)	หรือไม่	 นอกจากนี้	 วีดิโอที่สร้างขึ้นสามารถอัปโหลดขึ้น
บนเว็บไซต์หรือแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย

ShowMe	 Interactive	 Whiteboard	 สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์	 
www.showme.com	และสามารถดาวน์โหลด	ShowMe	Interactive	White-
board	ผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการไอโอเอสเท่านั้น	

ภาพไอคอน
ของแอพลิเคชัน

ภาพหน้าจอของ 
แอพลิเคชันก่อน 
บันทึกการสอน

ภาพแสดงบทเรียน 
ที่มีเนื้อหาเป็นวีดิทัศน์
ย่อยในแอพลิเคชัน 
ShowMe

Desmos

	 ตัวอย่างการใช้	Desmos	Graphing	Calculator		ในการจัดการเรียน
การสอน		ในเนื้อหาเกี่ยวกับพาราโบลาที่กำาหนดด้วยสมการ	y	=	ax2	เมื่อ	a	≠	0		
ซึ่งเป็นสมการของพาราโบลาที่สามารถเขียนกราฟได้ง่าย	 ครูควรให้นักเรียน
ศึกษา		สำารวจ		และสังเกตลักษณะของกราฟของสมการ	y	=	ax2		โดยพิจารณา
แยกเป็น	2	กรณี		คือ	กรณี	a	>	0		และกรณี		a	<	0
	 ครูควรให้นักเรียนสำารวจ	 สังเกตและเปรียบเทียบกราฟของสมการ	 
y	=	ax2		เมื่อ	a	>	0	และ	a	มีค่าต่าง	ๆ	กัน	เพื่อสร้างข้อความคาดการณ์ที่นำาไป
สู่ข้อสรุปลักษณะกราฟ	และครูอาจให้นักเรียนสังเกตค่า	a	 ในสมการ	y	=	ax2  
เมื่อ	a	>	0		ว่า	มีผลต่อลักษณะของกราฟอย่างไร
	 นอกจากนี้	 ครูควรให้นักเรียนศึกษา	 สำารวจ	 สังเกตและเปรียบเทียบ
กราฟของสมการ	y	=	ax2		เมื่อ	a	<	0		ในลักษณะเดียวกันกับการสำารวจกราฟ
ของสมการ	y	=	ax2	 เมื่อ	a	>	0	 เพื่อให้นักเรียนบอกลักษณะที่เหมือนกันและ
แตกต่างกันของกราฟของสมการ	y	=	ax2	ทั้งสองกรณี

ภาพหน้าจอของแอพลิเคชันก่อนใช้ในการเรียนการสอน
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แหล่งความรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์ :  Distance Learning Information Technology (DLIT)
    www.dlit.ac.th   
	 Distance	Learning	 Information	Technology	 (DLIT)	 จัดทำาโดย
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 เว็บแอปพลิเคชันนี้
ประกอบด้วยส่วนหลัก	5	ส่วน	ได้แก่
•	 ห้องเรียน	DLIT		ส่วนนี้สามารถเข้าชมการสอนเนื้อหาในเรื่องต่าง	ๆ	รวมทั้ง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ	ซึ่งครูสามารถเปิดฉาย	หรือดาวน์โหลดไว้ใช้
ประกอบการสอน

•	 คลังสื่อการสอน		ในส่วนนี้เป็นการรวบรวมสื่อประเภทต่างๆ	ได้แก่	วีดิทัศน์		
แผนการจัดการเรียนรู้		สื่อ	Learning	Object		และอื่น	ๆ 	ซึ่งครูสามารถเปิด
ฉาย	หรือดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบการสอน

•	 การพัฒนาวิชาชีพครู	 เป็นส่วนที่นำาเสนอเทคนิคการสอนจากครูไทยและ
ตา่งประเทศในทกุรายวชิา	ตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัจนถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย

•	 คลังข้อสอบ	 ในส่วนนี้เป็นระบบคลังข้อสอบมาตรฐานของสำานักทดสอบ
ทางการศึกษา	สพฐ.

•	 หอ้งสมดุดจิทิลั		เปน็สว่นท่ีรวบรวมเว็บไซตท์ีม่ส่ืีอประกอบการสอน	และใช้
สำาหรับค้นคว้าเพื่อทำาโครงงาน

	 Distance	Learning	 Information	Technology	 (DLIT)	 จึงนับเป็น 
สื่อในยุคดิจิทัลอย่างหนึ่งที่ได้รวบรวมสิ่งต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวข้องการกับศึกษาเข้าไว้
ด้วยกัน		เพื่อให้ผู้คนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

	 ครู		นกัเรยีน	หรือผูท้ีส่นใจสามารถเขา้ถงึเวบ็ไซตไ์ด้ที	่	www.dlit.ac.th		
หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์	(Android)	และไอโอเอส	(iOS)	และวินโดวส์โฟน

ภาคผนวก

D L I T

QR Code
เข้าสู่เว็บไซต์
DLIT

ภาพไอคอน
ของแอพลิเคชัน

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์ DLIT

kanchana 
pisek.or.th

เว็บไซต์ :  สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน 
    โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    kanchanapisek.or.th/kp6
	 เว็บไซต์สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน	 โดยพระราชประสงค์ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสารานุกรมสำาหรับ
เยาวชนทั้ง	 37	 เล่ม	 ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Book)	 รวมทั้ง
สารานกุรมไทยฉบับอืน่	ๆ 	เชน่	สารานกุรมไทย	ฉบบัเฉลมิพระเกยีรติ	สารานกุรม
ไทย	 ฉบับกาญจนาภิเษก	 สำาหรับสารานุกรมในหมวดคณิตศาสตร์	 จะเป็น
สารานุกรมเล่มที่	 6	 ซึ่งมีด้วยกัน	 15	หัวเรื่อง	 เว็บไซต์สารานุกรมไทยสำาหรับ
เยาวชน		โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จึงเป็นเว็บไซต์
หนึ่งที่เหมาะสำาหรับการศึกษาหาความรู้ของทั้งครูและนักเรียน

QR Code
เข้าสู่เว็บไซต์
สารานุกรมไทย
สำาหรับเยาวชน

ภาพหน้าจอ
ของเว็บไซต์
สารานุกรม
ไทยสำาหรับ
เยาวชน
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www.
IPST.
ac.th

เว็บไซต์ :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
    www.ipst.ac.th   
	 เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	
เปน็เวบ็ไซตท์ีร่วบรวมขา่วสาร	กจิกรรม	สือ่การเรยีนการสอนมากมายทัง้ในสว่น
ของวิชาคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 คอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา	 
ดังนั้น	 เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 
จึงเป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญที่ครู	นักเรียน	หรือผู้สนใจทั่วไปใช้ในการสืบค้นข้อมูล	
และศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี

QR Code
เข้าสู่เว็บไซต์
สสวท.

ภาพหน้าจอ
ของเว็บไซต์
สสวท.

เว็บไซต์ :  ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ 
    คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
    learningspace.ipst.ac.th
	 เวบ็ไซตศ์นูยก์ารเรยีนรูด้จิทิลัระดบัชาตดิา้นวทิยาศาสตร	์คณติศาสตร	์
และเทคโนโลยี	(IPST	Learning	Space)		จัดทำาขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี(สสวท.)		เวบ็ไซตน์ีป้ระกอบดว้ยระบบหลกั	6	ระบบ	
ได้แก่	
• ระบบโรงเรียน (School Module)		เพื่ออำานวยความสะดวกต่อการเรียน

การสอนในโรงเรียนสำาหรับผู้บริหาร		ครู		และนักเรียน
• ระบบอบรมครู (Teacher Training Module) 	สำาหรบัการพฒันาศกัยภาพ

คร	ู	และรองรบัการปรบัเปลีย่นบทบาทของครใูนกระบวนการเรยีนรูย้คุใหม่
• ระบบคลงัสือ่ดจิิทลั (Digital Media System)	ครจูะสามารถเลือกสือ่เพือ่

นำาไปใช้ในการเรียนการสอน		รวมทั้งการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
• ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)	สำาหรับการสร้างชุด

ข้อสอบให้นักเรียนได้ฝึกฝน	และวัดระดับความรู้ของตนเอง
• ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)	 สำาหรับการสร้าง

ชุมชนออนไลน์		เครือข่ายการเรียนรู้		ช่วยเหลือ		แบ่งปัน		และแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน

• ระบบสำานกัพิมพอิ์เลก็ทรอนกิส ์(e-Publishing)	เพ่ืออำานวยความสะดวก
ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน	 และเผยแพร่แบ่งปันใน 
เครือข่ายของผู้ใช้งาน

	 จะเหน็ได้ว่า	เวบ็ไซต์ศูนย์การเรียนรูด้ิจิทัลระดับชาติดา้นวิทยาศาสตร์		
คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 (IPST	 Learning	 Space)	 เป็นเครื่องมือหน่ึง 
ในการขยายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	 เพิ่มความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา	และยังช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

IPST 
Learning
Space

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
IPST Learning Space

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์
IPST Learning Space
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M A T H
I P S T

เว็บไซต์ :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.  
    math.ipst.ac.th  
	 เวบ็ไซตส์าขาวชิาคณติศาสตร	์สสวท.	จัดทำาข้ึนโดยสถาบนัส่งเสริมการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี(สสวท.)	เป็นเวบ็ไซตท์ีร่วบรวมข่าวสาร	กจิกรรม		
บทความ		สื่อการเรียนรู้		หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์	(E-Book)	ในส่วนของวิชา
คณติศาสตร	์ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาจนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย	เวบ็ไซตส์าขา
วชิาคณิตศาสตร	์สสวท.	จงึเปน็เว็บไซตห์นึง่ทีเ่หมาะสำาหรับการตดิตามข่าวสาร	
และใช้ศึกษาหาความรู้ของทั้งครูและนักเรียน

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์ระบบการสอนออนไลน์

QR Codeเข้าสู่เว็บไซต์
ระบบการสอนออนไลน์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.

S T E M เว็บไซต์ :  สะเต็มศึกษา ประเทศไทย  
    www.stemedthailand.org   
	 เว็บไซต์สะเต็มศึกษา	ประเทศไทย	 จัดทำาขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี(สสวท.)	เปน็เวบ็ไซต์ทีร่วบรวมขา่วสาร	กจิกรรม		
และบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัสะเตม็ศกึษา		เวบ็ไซตน์ีจ้งึนบัเปน็แหลง่ขอ้มลูสำาคญั
เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่จะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ให้ครู	นักเรียน	หรือผู้ที่สนใจ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	สะดวก	และรวดเร็ว	

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์สะเต็มศึกษาประเทศไทย

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์
สะเต็มศึกษาประเทศไทย
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เว็บไซต์ : ระบบการสอบออนไลน์ 
   onlinetesting.ipst.ac.th
	 เว็บไซต์ระบบการสอบออนไลน์	(Online	Testing	System)	จัดทำาขึ้น
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 เป็นเว็บไซต์ 
ทีใ่ห้นกัเรียนเขา้มาทำาแบบทดสอบแบบออนไลน	์ทัง้ในสว่นของวชิาคณติศาสตร์	
และวิทยาศาสตร์	 ตั้งแต่ระดับประมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		
เว็บไซต์ระบบการสอบออนไลน์	(Online	Testing	System)	จึงนับเป็นเว็บไซต์
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

Online 
Testing 
System)

ภาพหน้าจอของเวบ็ไซตร์ะบบการสอบออนไลน์

QR Codeเข้าสู่เว็บไซต์
ระบบการสอบออนไลน์

School
Net

P I S A เว็บไซต์ :  ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    pisaitems.ipst.ac.th     
	 เว็บไซตร์ะบบออนไลนข้์อสอบ	PISA	ทีไ่ดรั้บอนญุาตใหเ้ผยแพร	่จดัทำา
ขึน้โดยสถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	(สสวท.)	เปน็เว็บไซต์
ที่ให้นักเรียนเข้ามาทำาข้อสอบ	 PISA	 ในส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้	 
เพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาศักยภาพของตนเอง	รวมทัง้ชว่ยยกระดบัศกัยภาพ
ของนักเรียนไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

เว็บไซต์ :  Digital Library for School Net
    web.ku.ac.th/schoolnet
	 เว็บไซต์	Digital	Library	for	School	Net		เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา
ที่จัดทำาขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อโรงเรียนไทย	 	 สำาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้	 หรือห้องสมุดดิจิทัลเพื่อเด็กและ
เยาวชน		ในปัจจุบันมีโรงเรียนที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายมากกว่า	1,000	โรงเรียน

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
Digital Library for School Net

QR Codeเข้าสู่เว็บไซต์
ระบบออนไลน์
ข้อสอบ PISA

QR Code
เข้าสู่เว็บไซต์
Digital Library
for School Net
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Math
Association.

Net

K H A N

เว็บไซต์ :  สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
    www.mathassociation.net    
	 เว็บไซต์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์		
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสาร	 เอกสารสิ่งพิมพ์	 การอบรมครู	 และการสอบ
แข่งขันต่าง	ๆ 	ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ		เวบ็ไซต์นี้จงึนับเป็นแหลง่ข้อมูลสำาคญั
ที่ครู	นักเรียน	หรือผู้สนใจทั่วไปใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของทางสมาคม
คณิตศาสตร์ฯ	ได้เป็นอย่างดี

เว็บไซต์ :  คาน อะคาเดมี่ ประเทศไทย  
    th.khanacademy.org
	 เว็บไซต์คาน	อะคาเดมี่	 ประเทศไทย	 เป็นเว็บไซต์ที่นำาวีดิทัศน์ของคาน	 
อะคาเดม่ี	 (Khan	Academy)	 ในส่วนของการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดบัมัธยมศกึษาขึน้ไปมาแปลและใหเ้สยีงภาษาไทย	โดยมีจดุประสงคเ์พือ่ชว่ย 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้การศึกษาในระดับชั้นนำา
สำาหรับทุกคน

ภาพหน้าจอ
ของเว็บไซต์
สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทยฯ

QR Code
เข้าสู่เว็บไซต์
สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทยฯ

YouTube เว็บไซต์ :  ยูทูป
    www.youtube.com
	 เว็บไซต์ยูทูป	(YouTube)		เป็นเว็บไซต์สำาหรับการเผยแพร่วีดิทัศน์จาก
สมาชิก	หรือช่อง	 (Channel)	 ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ต้องการเผยแพร่วีดิทัศน์
ของตนเองผา่นระบบออนไลน	์	เพ่ือใหก้ลุ่มเปา้หมายเขา้ถงึส่ือทีต้่องการเผยแพร่
ได้ง่าย	และรวดเร็ว	ในส่วนของวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์นั้น	มีหลาย
ช่องที่มีการเผยแพร่วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน	การจัดกิจกรรม	หรือวีดิทัศน์ใน 
รูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชัน	รวมทั้งในรูปแบบของละครสั้นให้ได้ติดตาม		เช่น

ช่อง “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.”
เผยแพร่วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์		เนื้อหาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์		การ์ตูนแอนิเมชัน		และคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำาวัน		ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ช่อง “บทเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ”  
เผยแพร่วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	และการนำาไปใช้	
ในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชัน	ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
ช่อง “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.”

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
ช่อง “บทเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ”  

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์
ช่อง “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.”

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์
ช่อง “บทเรียนออนไลน์  
กระทรวงศึกษาธิการ”  
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YouTube

ช่อง “CoursewareMaster SciMath”  
เผยแพร่วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	โดยความร่วมมือระหว่าง
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
(สพฐ.)	และคณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ช่อง “DLIT Resources คลังสื่อการสอน”  
เผยแพร่วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้ใน
ทุกรายวิชา		ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
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ความรู้สึกเชิงจำานวน (number sense)
	 ความรู้สึกเชิงจำานวนเป็นสามัญสำานึกและความเข้าใจเกี่ยวกับจำานวน
ที่อาจพิจารณาในด้านต่าง	ๆ	เช่น
•	 เข้าใจความหมายของจำานวนที่ใช้บอกปริมาณ	(เช่น	ดินสอ	5	แท่ง)	และใช้

บอกอันดับที่	(เช่น	วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่	5)
•	 เข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจำานวนใด	ๆ	 กับจำานวนอื่น	 ๆ	 เช่น	 

8	มากกว่า	7	อยู่	1	แต่น้อยกว่า	10	อยู่	2
•	 เขา้ใจเกีย่วกบัขนาดหรือคา่ของจำานวนใด	ๆ 	เมือ่เปรียบเทยีบกบัจำานวนอืน่	

เช่น	8	มีค่าใกล้เคียงกับ	4	แต่	8	มีค่าน้อยกว่า	100	มาก
•	 เข้าใจผลที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดำาเนินการของจำานวน	 เช่น	 คำาตอบของ	 

65	+	42	ควรมากกว่า	100	เพราะว่า	65	>	60,	42	>	40	และ	60	+	40	=	100
•	 ใช้เกณฑ์จากประสบการณ์ในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของ

จำานวน	เช่น	การรายงานว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	คนหนึ่งสูง	250	
เซนติเมตรนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้

	 ความรูส้กึเชงิจำานวนสามารถพฒันาและส่งเสรมิใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนได	้
โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงการคิดในใจและ 
การประมาณค่า	ผู้เรยีนทีม่คีวามรูสึ้กเชงิจำานวนดีนัน้จะเป็นผู้ทีส่ามารถตระหนกัถงึ
ความสมเหตุสมผลของคำาตอบที่ได้จากการคำานวณและการแก้ปัญหาได้ดีด้วย

การนึกภาพ (visualization)
	 การนึกภาพเป็นการนึกถึงหรือวิเคราะห์ภาพหรือรูปเรขาคณิตต่าง	 ๆ	
ในจินตนาการเพื่อคิดหาคำาตอบ	หรือกระบวนการท่ีจะได้ภาพหรือเกิดภาพที่
ปรากฏ

รูปเรขาคณิต (geometric figure)
	 รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย	จุด	เส้นตรง	เส้นโค้ง	ระนาบ	ฯลฯ	
อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

•	 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ	 (one	dimensional	geometric	
figure)	ได้แก่	จุด	เส้นตรง	ส่วนของเส้นตรง	รังสี

•	 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสองมิติ	 (two	dimensional	 geometric	
figure)	ได้แก่	มุม	วงกลม	รูปสามเหลี่ยม	รูปสี่เหลี่ยม	

•	 ตัวอยา่งของรปูเรขาคณติสามมิติ	(three	dimensional	geometric	
figure)	ได้แก่	ทรงกลม	ลูกบาศก์	ปริซึม	พีระมิด
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ข้อมูล (data)
	 ขอ้มลูเปน็ขอ้เทจ็จรงิหรอืส่ิงทีย่อมรบัว่าเป็นขอ้เทจ็จรงิของเรือ่งทีส่นใจ	
ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม			อาจเป็นได้ทั้งข้อความและตัวเลข

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
	 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเ์ปน็ความสามารถทีจ่ะนำาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้และประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การแก้ปัญหา     
	 การแก้ปัญหา	 เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้	 ฝึกฝน	 และ
พัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตนเอง	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	 เพื่อให้ผู้เรียนมี
แนวทางในการคิดที่หลากหลาย	รู้จักประยุกต์และปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหา
ให้เหมาะสม	 รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหา	 มีนิสัย
กระตอืรอืรน้	ไมย่่อทอ้	รวมถึงมคีวามมัน่ใจในการแกปั้ญหาทีเ่ผชญิอยูท่ัง้ภายใน
และภายนอกห้องเรียน	นอกจากนี้	การแก้ปัญหายังเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียน
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้	 การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้
ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล	 ควรใช้สถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
กระตุ้น	 ดึงดูดความสนใจ	 ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์	 
ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา	และยุทธวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย
 การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
	 การสื่อสาร	 เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล	ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง	ๆ	 ได้แก่	 การฟัง	การพูด	การอ่าน	
การเขียน	การสังเกต	และการแสดงท่าทาง
	 การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร	์เปน็กระบวนการสือ่สารทีน่อกจาก
นำาเสนอผ่านช่องทางการสื่อสาร	การฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขียน	การสังเกต
และการแสดงท่าทางตามปกติแล้ว	 ยังเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะพิเศษ	 
โดยมีการใช้สัญลักษณ์	 ตัวแปร	ตาราง	 กราฟ	สมการ	อสมการ	ฟังก์ชัน	หรือ 
แบบจำาลอง	เป็นต้น	มาช่วยในการสื่อความหมายด้วย
	 การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์	 เป็นทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ	 แนวคิดทางคณิตศาสตร์	 หรือกระบวนการคิดของตนให้ผู้อื่นรับรู้ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนและมปีระสิทธิภาพ	การทีผู้่เรียนมส่ีวนรว่มในการอภปิราย
หรอืการเขยีนเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละความคิดเหน็ถา่ยทอดประสบการณซ์ึง่
กนัและกนั	ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูค้ณติศาสตร์
ได้อย่างมีความหมาย	เข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและจดจำาได้นานมากขึ้น

 การเชื่อมโยง
	 การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์	 เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิด	
วิเคราะห์	และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ในการนำาความรู้	 เนื้อหา	และหลักการ
ทางคณติศาสตร	์มาสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งเปน็เหตเุปน็ผลระหว่างความรูแ้ละ
ทกัษะและกระบวนการทีม่ใีนเนือ้หาคณติศาสตรก์บังานทีเ่กีย่วขอ้ง	เพ่ือนำาไปสู่
การแก้ปัญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น
	 การเชื่อมโยงความรู้ต่าง	 ๆ	ทางคณิตศาสตร์	 เป็นการนำาความรู้และ
ทักษะและกระบวนการต่าง	ๆ 	ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล	ทำาให้สามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีและกะทัดรัดขึ้น	ทำาให้การเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีความหมายสำาหรับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
	 การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น	 ๆ	 เป็นการนำาความรู้	 ทักษะ
และกระบวนการต่าง	ๆ 	ทางคณิตศาสตร	์ไปสัมพันธ์กนัอยา่งเปน็เหตเุป็นผลกบั
เนื้อหาและความรู้ของศาสตร์อื่น	ๆ	เช่น	วิทยาศาสตร์	ดาราศาสตร์	พันธุกรรม
ศาสตร	์จติวทิยา	และเศรษฐศาสตร	์เปน็ตน้	ทำาใหก้ารเรยีนคณติศาสตรน์า่สนใจ	
มีความหมาย	และผู้เรียนมองเห็นความสำาคัญของการเรียนคณิตศาสตร์	การที่
ผูเ้รยีนเหน็การเชือ่มโยงทางคณติศาสตร	์จะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเหน็ความสมัพนัธ์
ของเนื้อหาต่าง	 ๆ	 ในคณิตศาสตร์	 และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น	ๆ 	ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซึ้ง
และมีความคงทนในการเรียนรู้	 ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์มี
คุณค่า	น่าสนใจ	และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
 การให้เหตุผล
	 การให้เหตุผล	 เป็นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัย 
การคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ในการรวบรวมข้อเท็จจริง	
ขอ้ความ	แนวคดิ	สถานการณท์างคณติศาสตรต์า่ง	ๆ 	แจกแจงความสัมพนัธ	์หรือ
การเชื่อมโยง	เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่
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	 การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล	คิดอย่างเป็นระบบ	สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ	สามารถคาดการณ์	วางแผน	ตัดสินใจ	และแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม	การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ผู้เรียน
จะนำาไปใชพ้ฒันาตนเองในการเรยีนรู้ส่ิงใหม	่	เพือ่นำาไปประยกุตใ์ช้ในการทำางาน
และการดำารงชีวิต
 การคิดสร้างสรรค์
	 การคิดสร้างสรรค์	 เป็นกระบวนการคิดที่อาศัยความรู้พื้นฐาน	
จินตนาการ	 และวิจารณญาณ	 ในการพัฒนาหรือคิดค้นองค์ความรู้	 หรือ 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่	 ๆ	ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	ความคิด
สร้างสรรค์มีหลายระดับ	 ต้ังแต่ระดับพื้นฐานท่ีสูงกว่าความคิดพื้น	 ๆ	 เพียง 
เล็กน้อย	 ไปจนกระทั่งเป็นความคิดที่อยู่ในระดับสูงมาก	 การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย	มีกระบวนการคิด	
จินตนาการในการประยุกต์	 ที่จะนำาไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และ
มีคุณค่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิดไม่ถึงหรือมองข้าม	ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
นสิยักระตอืรอืรน้	ไมย่อ่ทอ้	อยากรู้อยากเห็น	อยากค้นคว้าและทดลองส่ิงใหม่	ๆ 	
อยู่เสมอ

คำาถามทางสถิติ
ลกัษณะของคำาถามทางสถิต	ิควรจะแสดงใหเ้ห็นถงึองคป์ระกอบสามสว่นสำาคญั	
ได้แก่

1.	 ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้
2.	 มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
3.	 สามารถคาดการณ์ได้ว่าคำาตอบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน
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