ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551

กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2559

สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔ - ๖
รวม

ตัวชี้วัดทั้งหมด
15
23
28
29
29
31
27
26
25
32
265

ต้องรู้
13
23
27
26
29
31
24
25
24
32
254

ควรรู้
2
1
3
3
1
1
11

หมายเหตุ
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้น
ป.๑

ที่
๑

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๑/๑ เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของ
สิ่งของหรือจานวนนับที่ไม่เกิน
หนึ่งร้อยและศูนย์







๒

ค ๑.๑ ป.๑/๒ เปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์







๓

ค ๑.๒ ป.๑/๑ บวก ลบ และบวก ลบระคนของ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ







๔

ค ๑.๒ ป.๑/๒ วิเคราะห์และหาคาตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ





สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
การใช้จานวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ 
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทยแสดงจานวน
การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ ๑ ทีละ ๒
การนับลดทีละ ๑

หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูป
กระจาย
การเปรียบเทียบจานวนและการใช้
เครื่องหมาย =  > <
การเรียงลาดับจานวนไม่เกินห้าจานวน

ความหมายของการบวกและการใช้
เครื่องหมาย +
การบวกที่ไม่มีการทด
ความหมายของการลบและการใช้
เครื่องหมาย –
การลบที่ไม่มีการกระจาย
การบวก ลบระคน

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
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๒
ชั้น
ป.1

ที่
๕

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๒.๑ ป.๑/๑ บอกความยาว น้าหนัก ปริมาตร
และความจุ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน










๖

ค ๒.๑ ป.๑/๒ บอกช่วงเวลา จานวนวัน และชื่อวัน
ในสัปดาห์




๗
๘
๙

ค ๓.๑ ป.๑/๑ จาแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
รูปวงกลม รูปวงรี
ค ๔.๑ ป.๑/๑ บอกจานวนและความสัมพันธ์
ในแบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑
ทีละ ๒ และลดลงทีละ ๑
ค ๔.๑ ป.๑/๒ บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป
ของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง






สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเปรียบเทียบความยาว (สูงกว่า
เตี้ยกว่า ยาวกว่า สั้นกว่า ยาวเท่ากัน
สูงเท่ากัน)
การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน
การเปรียบเทียบน้าหนัก (หนักกว่า
เบากว่า หนักเท่ากัน)
การชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
(มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน จุมากกว่า
จุน้อยกว่า จุเท่ากัน)
การตวงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ช่วงเวลาในแต่ละวัน (กลางวัน กลางคืน
เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น)
จานวนวันและชื่อวันในสัปดาห์
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม
รูปวงรี
แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑
ทีละ ๒
แบบรูปของจานวนที่ลดลงทีละ ๑
แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

ต้องรู้ ควรรู้






ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559



๓
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.1 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๑๐ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

๑๑ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๒ ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

๑๒ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๑๓ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๔ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง

๑๔ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๕ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

๑๕ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม 15 ตัวชี้วัด
๑๓
๒
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๔
ชั้น
ป.๒

ที่
๑

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๒/๑ เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
ปริมาณของสิ่งของหรือจานวนนับ
ที่ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์







๒

ค ๑.๑ ป.๒/๒ เปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์







๓

ค ๑.๒ ป.๒/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
หารระคนของจานวนนับไม่เกิน
หนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ










๔

๕

๖

ค ๑.๒ ป.๒/๒ วิเคราะห์และหาคาตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ
ค ๒.๑ ป.๒/๑ บอกความยาวเป็นเมตร และ
เซนติเมตรและเปรียบเทียบ
ความยาวในหน่วยเดียวกัน
ค ๒.๑ ป.๒/๒ บอกน้าหนักเป็นกิโลกรัมและขีด
และเปรียบเทียบน้าหนัก
ในหน่วยเดียวกัน










สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจานวน
การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ ๕ ทีละ ๑๐
และทีละ ๑๐๐
การนับลดทีละ ๒ ทีละ ๑๐
และทีละ ๑๐๐
จานวนคู่ จานวนคี่

หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
และการใช้ ๐ เพื่อยึดตาแหน่งของหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูป
กระจาย
การเปรียบเทียบจานวนและการใช้
เครื่องหมาย =  > <
การเรียงลาดับจานวนไม่เกินห้าจานวน

การบวก การลบ
ความหมายของการคูณ และการใช้
เครื่องหมาย 
การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวน
ไม่เกินสองหลัก
ความหมายของการหาร และการใช้
เครื่องหมาย 
การหารที่ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณ การหาร

การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร)
การเปรียบเทียบความยาว
(หน่วยเดียวกัน)

การชั่งน้าหนัก (กิโลกรัม ขีด)
การเปรียบเทียบน้าหนัก (หน่วยเดียวกัน)
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๕
ชั้น
ป.2

ที่
๗
๘

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๒.๑ ป.๒/๓ บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร
และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
ค ๒.๑ ป.๒/๔ บอกจานวนเงินทั้งหมด
จากเงินเหรียญ และธนบัตร







๙

ค ๒.๑ ป.๒/๕ บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา
(ช่วง ๕ นาที)
๑๐ ค ๒.๑ ป.๒/๖ บอกวัน เดือน ปีจากปฏิทิน



๑๑ ค ๒.๒ ป.๒/๑ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
การชั่ง การตวง และเงิน









1๒ ค ๓.๑ ป.๒/๑ บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ
ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
รูปวงกลม หรือรูปวงรี
1๓ ค ๓.๑ ป.๒/๒ บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
หรือทรงกระบอก
1๔ ค ๓.๑ ป.๒/๓ จาแนกระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
กับทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก และรูปวงกลม
กับทรงกลม
๑๕ ค ๓.๒ ป.๒/๑ เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้
แบบของรูปเรขาคณิต
๑๖ ค ๔.๑ ป.๒/๑ บอกจานวนและความสัมพันธ์
ในแบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5
ทีละ 10 ทีละ 100 และลดลง
ทีละ 2 ทีละ 10 ทีละ 100
๑๗ ค ๔.๑ ป.๒/๒ บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป
ของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

การตวง (ลิตร)
การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
(ลิตร)
ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบัตร 
การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญ
และธนบัตร
การบอกจานวนเงินทั้งหมด
(บาท สตางค์)

การบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที
(ช่วง ๕ นาที)

การอ่านปฏิทิน เดือน และอันดับที่
ของเดือน

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
(บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง (บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง (บวก ลบ
คูณ หาร)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ
หน่วยเป็นบาท)

รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม
รูปวงรี



ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอก





รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิต
สามมิติ





การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
รูปวงกลม และรูปวงรีโดยใช้แบบของรูป
แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕
ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
แบบรูปของจานวนที่ลดลงทีละ ๒
ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
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๖
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.2 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๑๘ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

๑๙ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๒ ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

๒๐ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๒๑ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๔ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอ ได้อย่างถูกต้อง

๒๒ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๕ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

๒๓ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม 23 ตัวชี้วัด
๒๓
-
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๗
ชั้น
ป.๓

ที่
๑

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๓/๑ เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
ปริมาณของสิ่งของหรือจานวนนับ
ที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์






๒

ค ๑.๑ ป.๓/๒ เปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์







๓

ค ๑.๒ ป.๓/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
หารระคนของจานวนนับไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ







๔

ค ๑.๒ ป.๓/๒ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน
ของจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ
และสร้างโจทย์ได้








สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจานวน
การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและ
ตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕
และทีละ ๕๐
การนับลดทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๕
ทีละ ๒๕ และทีละ ๕๐
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
และการใช้ ๐ เพื่อยึดตาแหน่งของหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูป
กระจาย
การเปรียบเทียบจานวนและการใช้
เครื่องหมาย =  > <
การเรียงลาดับจานวนไม่เกินห้าจานวน
การบวก การลบ
การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวน
ไม่เกินสี่หลัก
การคูณจานวนสองหลักกับจานวน
สองหลัก
การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก
และตัวหารมีหนึ่งหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน
โจทย์ปัญหาการบวก
โจทย์ปัญหาการลบ
โจทย์ปัญหาการคูณ
โจทย์ปัญหาการหาร
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณ การหาร

ต้องรู้ ควรรู้
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๘
ชั้น
ป.3

ที่
๕

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๒.๑ ป.๓/๑ บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร
และมิลลิเมตร เลือกเครื่องวัด
ที่เหมาะสม และเปรียบเทียบ
ความยาว







๖

ค ๒.๑ ป.๓/๒ บอกน้าหนักเป็นกิโลกรัม กรัม
และขีด เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม
และเปรียบเทียบน้าหนัก







๗

ค ๒.๑ ป.๓/๓ บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร
มิลลิลิตร เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม
และเปรียบเทียบปริมาตรและ
ความจุในหน่วยเดียวกัน







๘
๙

ค ๒.๑ ป.๓/๔ บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา
(ช่วง ๕ นาที) อ่านและเขียน
บอกเวลาโดยใช้จุด
ค ๒.๑ ป.๓/๕ บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด
ความยาว น้าหนัก และเวลา









๑๐ ค ๒.๑ ป.๓/๖ อ่านและเขียนจานวนเงินโดยใช้จุด



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร

มิลลิเมตร)
การเลือกเครื่องมือวัดความยาว
ที่เหมาะสม (ไม้เมตร ไม้บรรทัด
สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ)
การเปรียบเทียบความยาว
การคาดคะเนความยาว
(เมตร เซนติเมตร)
การชั่ง (กิโลกรัม กรัม ขีด)

การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม
(เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้าหนักตัว
เครื่องชั่งสองแขน เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง)
การเปรียบเทียบน้าหนัก
การคาดคะเนน้าหนัก (กิโลกรัม)
การตวง (ลิตร มิลลิลิตร)

การเลือกเครื่องตวง (ถัง ลิตร ช้อนตวง
กระบอกตวง ถ้วยตวง เครื่องตวงน้ามัน
เชื้อเพลิง และหยอดเครื่อง*)
การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ
และความจุของภาชนะ (หน่วยเดียวกัน)
การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของ
และความจุของภาชนะ (ลิตร)
การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

(ช่วง ๕ นาที)
การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน
ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว

(มิลลิเมตรกับเซนติเมตร เซนติเมตร
กับเมตร)
ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง
(กิโลกรัมกับขีด ขีดกับกรัม กิโลกรัม
กับกรัม)
ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (นาทีกับ
ชั่วโมง ชั่วโมงกับวัน วันกับสัปดาห์
วันกับเดือน เดือนกับปี วันกับปี)
การเขียนจานวนเงินโดยใช้จุด

และการอ่าน

* เป็นชื่อเฉพาะของเครื่องมือที่ใช้ในการเติมน้ามัน (ส้านักชั่ง ตวง วัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
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๙
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.3 ๑๑ ค ๒.๒ ป.๓/๑ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
การชั่ง การตวง เงิน และเวลา







๑๒ ค ๒.๒ ป.๓/๒ อ่านและเขียนบันทึกรายรับ
รายจ่าย
๑๓ ค ๒.๒ ป.๓/๓ อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา
๑๔ ค ๓.๑ ป.๓/๑ บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ
ที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
๑๕ ค ๓.๑ ป.๓/๒ ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มี
แกนสมมาตรจากรูปที่กาหนดให้
๑๖ ค ๓.๑ ป.๓/๓ เขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี
ส่วนของเส้นตรง มุม และเขียน
สัญลักษณ์
๑๗ ค ๓.๒ ป.๓/๑ เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
ที่กาหนดให้ในแบบต่าง ๆ
๑๘ ค ๓.๒ ป.๓/๒ บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
๑๙ ค ๔.๑ ป.๓/๑ บอกจานวนและความสัมพันธ์
ในแบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้น
ทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๕
ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และแบบรูปซ้า
๒๐ ค ๔.๑ ป.๓/๒ บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป
ของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ
๒๑ ค ๕.๑ ป.๓/๑ รวบรวมและจาแนกข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
๒๒ ค ๕.๑ ป.๓/๒ อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่งอย่างง่าย







สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
(บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง (บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ
(บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ
รายจ่าย

การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา

รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม
รูปแปดเหลี่ยม

รูปที่มีแกนสมมาตร



จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตัด
มุม และสัญลักษณ์





การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ





รูปเรขาคณิตสองมิติ





แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓
ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
แบบรูปของจานวนที่ลดลงทีละ ๓
ทีละ ๔ ทีละ ๕ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
แบบรูปซ้า
แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี
ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ เช่น



การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจาแนก
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน
การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
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๑๐
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.3 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๓ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

๒๔ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๒ ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

๒๕ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๒๖ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๔ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง

๒๗ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๕ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

๒๘ ค ๖.๑ ป.๑ - ๓/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม 28 ตัวชี้วัด

๒7
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1

๑๑
ชั้น
ป.๔

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑ ค ๑.๑ ป.๔/๑ เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จานวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และ
ทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง






๒ ค ๑.๑ ป.๔/๒ เปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนนับ และศูนย์ เศษส่วน
และทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง








๓ ค ๑.๒ ป.๔/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
หารระคนของจานวนนับและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ








๔ ค ๑.๒ ป.๔/๒ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบ
ของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหา
ระคนของจานวนนับและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์ได้








สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจานวนนับ
และการอ่าน
ความหมาย การเขียน และการอ่าน
เศษส่วน
ความหมาย การเขียน และการอ่าน
ทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง

หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
ของจานวนนับ และการใช้ ๐
เพื่อยึดตาแหน่งของหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรูป
กระจาย
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับ
จานวนนับ
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับ
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับทศนิยม
หนึ่งตาแหน่ง

การบวก การลบ
การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวน
มากกว่าสี่หลัก
การคูณจานวนมากกว่าหนึ่งหลักกับ
จานวนมากกว่าสองหลัก
การหารที่ตัวหารไม่เกินสามหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน
การเฉลี่ย

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
โจทย์ปัญหาการคูณจานวนหนึ่งหลัก
กับจานวนมากกว่าสี่หลัก
โจทย์ปัญหาการคูณจานวนมากกว่า
หนึ่งหลักกับจานวนมากกว่าสองหลัก
โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวหารไม่เกิน
สามหลัก
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณ การหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

๑๒
ชั้น
ป.4

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๕ ค ๑.๒ ป.๔/๓ บวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากัน
๖ ค ๒.๑ ป.๔/๑ บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด
ความยาว น้าหนัก ปริมาตรหรือ
ความจุ และเวลา










๗ ค ๒.๑ ป.๔/๒ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก




๘ ค ๒.๑ ป.๔/๓ บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา
อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด
และบอกระยะเวลา





๙ ค ๒.๑ ป.๔/๔ คาดคะเนความยาว น้าหนัก ปริมาตร
หรือความจุ





๑๐ ค ๒.๒ ป.๔/๑ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
การชั่ง การตวง เงิน และเวลา







๑๑ ค ๒.๒ ป.๔/๒ เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน 
เท่ากัน

ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว
(เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร
วากับเมตร)
ความสัมพันธ์ของหน่วยการช่าง
(กรัมกับกิโลกรัม กิโลกรัมกับเมตริกตัน
ขีดกับกรัม)
ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง
(มิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร
มิลลิลิตรกับลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร
กับลิตร)
ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา
(วินาทีกับนาที นาทีกับชั่วโมง ชั่วโมง
กับวัน วันกับสัปดาห์ วันกับเดือน
สัปดาห์กับปี เดือนกับปี วันกับปี)

การหาพื้นที่เป็นตารางหน่วย
และตารางเซนติเมตร
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การบอกเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา
เป็นนาฬิกาและนาที
การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
และการอ่าน
การบอกระยะเวลา

การคาดคะเนความยาว
(เมตร เซนติเมตร วา)
การคาดคะเนน้าหนัก (กิโลกรัม ขีด)
การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ
(ลิตร)

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

การเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย
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๑๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.4 ๑๒ ค ๒.๒ ป.๔/๓ อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา




๑๓ ค ๓.๑ ป.๔/๑ บอกชนิดของมุม ชื่อมุม
ส่วนประกอบของมุม และเขียน
สัญลักษณ์



๑๔ ค ๓.๑ ป.๔/๒ บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของ
เส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อมทั้ง
ใช้สัญลักษณ์แสดงการขนาน
๑๕ ค ๓.๑ ป.๔/๓ บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม



๑๖ ค ๓.๑ ป.๔/๔ บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของ
สิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก และจาแนกได้ว่าเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
๑๗ ค ๓.๑ ป.๔/๕ บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด
เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และ
บอกจานวนแกนสมมาตร
๑๘ ค ๓.๒ ป.๔/๑ นารูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์
เป็นลวดลายต่าง ๆ
๑๙ ค ๔.๑ ป.๔/๑ บอกจานวนและความสัมพันธ์
ในแบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงทีละเท่ากัน
๒๐ ค ๔.๑ ป.๔/๒ บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป
ของรูปที่กาหนดให้






สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา
การอ่านตารางเวลา
ส่วนประกอบของมุม
การเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุม
ชนิดของมุม (มุมฉาก มุมแหลม
มุมป้าน)
เส้นขนาน และสัญลักษณ์แสดง
การขนาน

ต้องรู้ ควรรู้








ส่วนประกอบของรูปวงกลม
(จุดศูนย์กลาง รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง
และเส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปวงกลม)

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า



รูปที่มีแกนสมมาตร



การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต



แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทีละเท่ากัน





แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ
เช่น



๒๑ ค ๕.๑ ป.๔/๑ รวบรวมและจาแนกข้อมูล





๒๒ ค ๕.๑ ป.๔/๒ อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
แผนภูมิแท่งและตาราง



การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจาแนก
ข้อมูล
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
การอ่านแผนภูมิแท่ง
การอ่านตาราง
การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง






๒๓ ค ๕.๑ ป.๔/๓ เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
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๑๔
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.4 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๔ ค ๖.๑ ป.๔-๖/๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

๒๕ ค ๖.๑ ป.๔-๖/๒ ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

๒๖ ค ๖.๑ ป.๔-๖/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๒๗ ค ๖.๑ ป.๔-๖/๔ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

๒๘ ค ๖.๑ ป.๔-๖/๕ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
๒๙ ค ๖.๑ ป.๔-๖/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม 29 ตัวชี้วัด

-


๒6
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๑๕
ชั้น
ป.๕

ที่
๑

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๕/๑ เขียนและอ่านเศษส่วน จานวนคละ
และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง









๒

ค ๑.๑ ป.๕/๒ เปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษส่วน
และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง







๓

ค ๑.๑ ป.๕/๓ เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและ
ร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วน
และทศนิยม และเขียนทศนิยม
ในรูปเศษส่วนและร้อยละ







๔

ค ๑.๒ ป.๕/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ
คูณระคนของเศษส่วน พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ









สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ความหมาย การอ่าน และการเขียน
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จานวนคละ
และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
เศษส่วนที่เท่ากับจานวนนับ
การเขียนจานวนนับในรูปเศษส่วน
การเขียนเศษเกินในรูปจานวนคละ
และการเขียนจานวนคละในรูปเศษเกิน
เศษส่วนที่เท่ากัน
เศษส่วนอย่างต่า

หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของ
เลขโดดในแต่ละหลักของจานวนนับ
และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับทศนิยม
ไม่เกินสองตาแหน่ง
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับ
เศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง

ความหมาย การอ่าน และการเขียน
ร้อยละ
การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น
ตัวประกอบของ ๑๐ และ ๑๐๐
ในรูปทศนิยมและร้อยละ
การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและ
ทศนิยม
การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
ในรูปเศษส่วนและร้อยละ

การบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วน
ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง
การคูณเศษส่วนกับจานวนนับ
การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
การหารเศษส่วนด้วยจานวนนับ
การหารจานวนนับด้วยเศษส่วน
การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน
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๑๖
ชั้น
ป.5

ที่
๕

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๑.๒ ป.๕/๒ บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณ
ระคนของทศนิยมที่คาตอบเป็น
ทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ






๖

ค ๑.๒ ป.๕/๓ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน
ของจานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม
และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ
และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จานวนนับได้











๗

ค ๑.๓ ป.๕/๑ บอกค่าประมาณใกล้เคียง
จานวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพัน
ของจานวนนับ และนาไปใช้ได้
ค ๒.๑ ป.๕/๑ บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด
ปริมาตร หรือความจุ



ค ๒.๑ ป.๕/๒ หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม
๑๐ ค ๒.๑ ป.๕/๓ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและ
รูปสามเหลี่ยม
๑๑ ค ๒.๑ ป.๕/๔ วัดขนาดของมุม



๘

๙









สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

การบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง
การคูณทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
กับจานวนนับ
การคูณทศนิยมหนึ่งตาแหน่งกับ
ทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจานวนนับ
โจทย์ปัญหาที่ใช้บัญญัติไตรยางค์
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจานวนนับ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหารเศษส่วน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของ
เศษส่วน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม และการสร้างโจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ
รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับ
การหากาไร ขาดทุน การลดราคา
และการหาราคาขาย
ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจานวนเต็มสิบ 
เต็มร้อย เต็มพัน
ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตร
หรือความจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลูกบาศก์เมตร)
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
การวัดขนาดของมุมโดยใช้
โปรแทรกเตอร์
การหาขนาดของมุมกลับ
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๑๗
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.5 ๑๒ ค ๒.๑ ป.๕/๕ หาปริมาตรหรือความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก




๑๓ ค ๒.๒ ป.๕/๑ แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและ
รูปสามเหลี่ยม



๑๔ ค ๓.๑ ป.๕/๑ บอกลักษณะและจาแนกรูป
เรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ
๑๕ ค ๓.๑ ป.๕/๒ บอกลักษณะ ความสัมพันธ์และ
จาแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ



๑๖ ค ๓.๑ ป.๕/๓ บอกลักษณะ ส่วนประกอบ
ความสัมพันธ์ และจาแนก
รูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ











๑๗ ค ๓.๒ ป.๕/๑ สร้างมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์




๑๘ ค ๓.๒ ป.๕/๒ สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม





๑๙ ค ๓.๒ ป.๕/๓ สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก



๒๐ ค ๔.๑ ป.๕/๑ บอกจานวนและความสัมพันธ์
ในแบบรูปของจานวนที่กาหนดให้
๒๑ ค ๕.๑ ป.๕/๑ เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ
ของเส้นแสดงจานวน





๒๒ ค ๕.๑ ป.๕/๒ อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ
๒๓ ค ๕.๒ ป.๕/๑ บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กาหนดให้นั้น
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน




สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย
ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร
การหาปริมาตรหรือความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลีย่ มมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม

ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม
พีระมิด

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยม
ด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน 
รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม
ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม

ชนิดของมุม
การสร้างมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การสร้างรูปสามเหลี่ยม
การสร้างรูปวงกลม

การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุด
ที่กาหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก

แบบรูปของจานวน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจาแนก
ข้อมูล
การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ
ของเส้นแสดงจานวน
การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ



การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้น
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ
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๑๘
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.5 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๔ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

๒๕ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๒ ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

๒๖ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๒๗ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๔ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

๒๘ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๕ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

๒๙ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม 29 ตัวชี้วัด
๒๙
-
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๑๙
ชั้น
ป.๖

ที่
๑
๒

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๖/๑ เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน
สามตาแหน่ง
ค ๑.๑ ป.๖/๒ เปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษส่วน
และทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง








๓

ค ๑.๑ ป.๖/๓ เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน
และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม




๔

ค ๑.๒ ป.๖/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
หารระคนของเศษส่วน จานวนคละ
และทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ








๕

ค ๑.๒ ป.๖/๒ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน
ของจานวนนับ เศษส่วน จานวนคละ
ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ และสร้างโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับจานวนนับได้









สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

ความหมาย การอ่าน และการเขียน
ทศนิยมสามตาแหน่ง
หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดด 
ในแต่ละหลักของทศนิยมสามตาแหน่ง
การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่ง
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับเศษส่วน

การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
ในรูปเศษส่วน
การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น
ตัวประกอบของ ๑๐, ๑๐๐, ๑,๐๐๐
ในรูปทศนิยม

การบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วน
การบวก การลบ การคูณ การหาร
จานวนคละ
การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษส่วนและจานวนคละ
การบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่ง
การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่ง

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจานวนนับ
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณ การหาร และการบวก ลบ
คูณ หารระคนของจานวนนับ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของเศษส่วน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของทศนิยม
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๒๐
ชั้น
ป.๖

ที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด



๖
๗
๘
๙

ค ๑.๓ ป.๖/๑ บอกค่าประมาณใกล้เคียง
จานวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจานวนนับ
และนาไปใช้ได้
ค ๑.๓ ป.๖/๒ บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน
สามตาแหน่ง
ค ๑.๔ ป.๖/๑ ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติ
การเปลี่ยนหมู่ และสมบัติ
การแจกแจงในการคิดคานวณ
ค ๑.๔ ป.๖/๒ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ของจานวนนับ










๑๐ ค ๒.๑ ป.๖/๑ อธิบายเส้นทางหรือบอกตาแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ โดยระบุทิศทาง
และระยะทางจริง จากรูปภาพ
แผนที่ และแผนผัง
๑๑ ค ๒.๑ ป.๖/๒ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม








๑๒ ค ๒.๑ ป.๖/๓ หาความยาวรอบรูปและพื้นที่
ของรูปวงกลม




๑๓ ค ๒.๒ ป.๖/๑ แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
และรูปวงกลม





๑๔ ค ๒.๒ ป.๖/๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
และการคูณ หารระคนของทศนิยม
โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ
รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับ
การหากาไร ขาดทุน การลดราคา
การหาราคาขาย การหาราคาทุน
และดอกเบี้ย

ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจานวน
เต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน
ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม
หนึ่งตาแหน่งและสองตาแหน่ง
การบวก การคูณ
การบวก ลบ คูณ หารระคน



ตัวประกอบ จานวนเฉพาะ
และตัวประกอบเฉพาะ
การหา ห.ร.ม.
การหา ค.ร.น.
ทิศ
การบอกตาแหน่งโดยใช้ทิศ
มาตราส่วน
การอ่านแผนผัง
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้
ความยาวของด้าน
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้
สมบัติของเส้นทแยงมุม
การหาความยาวรอบรูปวงกลม
หรือความยาวรอบวง
การหาพื้นที่ของรูปวงกลม
การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปวงกลม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
หรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
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๒๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ป.6 ๑๕ ค ๒.๒ ป.๖/๓ เขียนแผนผังแสดงตาแหน่งของ
สิ่งต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทาง
การเดินทาง





๑๖ ค ๓.๑ ป.๖/๑ บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ
ที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต
สามมิติ
๑๗ ค ๓.๑ ป.๖/๒ บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูป
สี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
๑๘ ค ๓.๑ ป.๖/๓ บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน







๑๙ ค ๓.๒ ป.๖/๑ ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม
และพีระมิดจากรูปคลี่หรือ
รูปเรขาคณิตสองมิติที่กาหนดให้
๒๐ ค ๓.๒ ป.๖/๒ สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ



๒๑ ค ๔.๑ ป.๖/๑ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
๒๒ ค ๔.๒ ป.๖/๑ เขียนสมการจากสถานการณ์หรือ
ปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้ง
ตรวจคาตอบ











๒๓ ค ๕.๑ ป.๖/๑ อ่านข้อมูลจากกราฟเส้น
และแผนภูมิรูปวงกลม
๒๔ ค ๕.๑ ป.๖/๒ เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
และกราฟเส้น
๒๕ ค ๕.๒ ป.๖/๑ อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คาที่มี
ความหมายเช่นเดียวกับคาว่า
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน






สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
การเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่าง ๆ

การเขียนแผนผังแสดงเส้นทาง
การเดินทาง
การเขียนแผนผังโดยสังเขป
ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ

(ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด)
สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 
การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง
การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัย
ผลบวกของขนาดของมุมภายใน
ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเป็น
๑๘๐ องศา
รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
(ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด)
การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกาหนด
ความยาวของด้านและขนาดของมุม
หรือเมื่อกาหนดความยาวของ
เส้นทแยงมุม
ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว
การแก้สมการโดยใช้สมบัติของ
การเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ
การคูณ หรือการหาร
การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ
การอ่านกราฟเส้น และแผนภูมิ
รูปวงกลม
การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
และกราฟเส้น
การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
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๒๒
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ป.6 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๖ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

๒๗ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๒ ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

๒๘ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๒๙ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๔ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

๓๐ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๕ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

๓๑ ค ๖.๑ ป.๔ - ๖/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม 31 ตัวชี้วัด
๓1
-
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๒๓
ชั้น
ม.1

ที่
๑

๒

๓

๔

๕
๖
๗

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๑/๑ ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบ
จานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ
ศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม
ค ๑.๑ ม.๑/๒ เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกาลังที่มี
เลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
และเขียนแสดงจานวนให้อยู่
ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
(scientific notation)
ค ๑.๒ ม.๑/๑ บวก ลบ คูณ หารจานวนเต็ม
และนาไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก
การลบ การคูณ การหาร และบอก
ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ
การคูณกับการหารของจานวนเต็ม
ค ๑.๒ ม.๑/๒ บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
และทศนิยม และนาไปใช้แก้ปัญหา
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก
การบวก การลบ การคูณ การหาร
และบอกความสัมพันธ์ของการบวก
กับการลบ การคูณกับการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม
ค ๑.๒ ม.๑/๓ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกกาลัง
ของจานวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม
ค ๑.๒ ม.๑/๔ คูณและหารเลขยกกาลังที่มี
ฐานเดียวกัน และเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนเต็ม
ค ๑.๓ ม.๑/๑ ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ในการ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
คาตอบที่ได้จากการคานวณ

















สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ ศูนย์
เศษส่วน และทศนิยม
การเปรียบเทียบจานวนเต็ม เศษส่วน
และทศนิยม
เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวน
เต็ม
การเขียนแสดงจานวนในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ (A  ๑๐n เมื่อ
๑  A  ๑๐ และ n เป็นจานวนเต็ม)
การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จานวนเต็ม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนเต็ม

ต้องรู้ ควรรู้






การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษส่วนและทศนิยม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน
และทศนิยม



เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนเต็ม
การคูณและการหารเลขยกกาลัง
ที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนเต็ม
การประมาณค่าและการนาไปใช้
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๒๔
ชั้น
ม.1

ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๘ ค ๑.๔ ม.๑/๑ นาความรู้และสมบัติเกี่ยวกับ
จานวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา
๙ ค ๓.๑ ม.๑/๑

๑๐ ค ๓.๑ ม.๑/๒

๑๑ ค ๓.๑ ม.๑/๓

๑๒ ค ๓.๑ ม.๑/๔
๑๓ ค ๓.๑ ม.๑/๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวนนับ
และการนาไปใช้
 การนาความรู้และสมบัติเกี่ยวกับ
จานวนเต็มไปใช้

สร้างและบอกขั้นตอนการสร้าง
 การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
พื้นฐานทางเรขาคณิต
(ใช้วงเวียนและสันตรง)
1) การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาว
เท่ากับความยาวของส่วนของ
เส้นตรงที่กาหนดให้
2) การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
ที่กาหนดให้
3) การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาด
ของมุมที่กาหนดให้
4) การแบ่งครึ่งมุมที่กาหนดให้
5) การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอก
มายังเส้นตรงที่กาหนดให้
6) การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่ง
บนเส้นตรงที่กาหนดให้

สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้
 การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและ
โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
บอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้น
(วงเวียนและสันตรงใช้)
การพิสูจน์

สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์
 สมบัติทางเรขาคณิตที่ต้องการ
เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต
การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์ เช่น
ขนาดของมุมตรงข้ามที่เกิดจากส่วนของ
เส้นตรงสองเส้นตัดกันและมุมที่เกิดจาก
การตัดกันของเส้นทแยงมุมของรูป
สี่เหลี่ยม

อธิบ ายลั กษณะของรูปเรขาคณิต  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
สามมิติจากภาพที่กาหนดให้

ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมอง
 ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า
ด้านหน้า (front view) ด้านข้าง
(front view) ด้านข้าง (side view)
(side view) หรือด้านบน (top view) และด้านบน (top view) ของ
ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กาหนดให้ รูปเรขาคณิตสามมิติ
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๒๕
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.1 ๑๔ ค ๓.๑ ม.๑/๖ วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
เมื่อกาหนดภาพสองมิติที่ได้จากการ
มองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้
๑๕ ค ๔.๑ ม.๑/๑ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์
ของแบบรูปที่กาหนดให้
๑๖ ค ๔.๒ ม.๑/๑ แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
อย่างง่าย
๑๗ ค ๔.๒ ม.๑/๒ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก
สถานการณ์ หรือปัญหาอย่างง่าย
๑๘ ค ๔.๒ ม.๑/๓ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ
๑๙ ค ๔.๒ ม.๑/๔ เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัด
ฉากแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณ
สองชุดที่กาหนดให้
๒๐ ค ๔.๒ ม.๑/๕ อ่านและแปลความหมายของกราฟ
บนระนาบในระบบพิกัดฉากที่
กาหนดให้
๒๑ ค ๕.๒ ม.๑/๑ อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กาหนดให้
เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
มากกว่ากัน



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
เมื่อกาหนดภาพสองมิติที่ได้จากการ
มองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้
ความสัมพันธ์ของแบบรูป



สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว





การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
จากสถานการณ์หรือปัญหา
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว



กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก









ต้องรู้ ควรรู้












โอกาสของเหตุการณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

๒๖
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.1 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๒ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

๒๓ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๒ ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

๒๔ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๒๕ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๔ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน

๒๖ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๕ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และนาความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

๒๗ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม 27 ตัวชี้วัด
๒4
3
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๒๗
ชั้น
ม.๒

ที่
๑

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๒/๑ เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและ
เขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน
๒ ค ๑.๑ ม.๒/๒ จาแนกจานวนจริงที่กาหนดให้
และยกตัวอย่างจานวนตรรกยะ
และจานวนอตรรกยะ
๓ ค ๑.๑ ม.๒/๓ อธิบายและระบุรากที่สอง
และรากที่สามของจานวนจริง
๔ ค ๑.๑ ม.๒/๔ ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
๕ ค ๑.๒ ม.๒/๑ หารากที่สองและรากที่สามของ
จานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ
และนาไปใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ
๖ ค ๑.๒ ม.๒/๒ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหาราก
ที่สองและรากที่สามของจานวนเต็ม
เศษส่วน และทศนิยม บอกความ
สัมพันธ์ของการยกกาลังกับการหา
รากของจานวนจริง
๗ ค ๑.๓ ม.๒/๑ หาค่าประมาณของรากที่สอง
และรากที่สามของจานวนจริง
และนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ
๘ ค ๑.๔ ม.๒/๑ บอกความเกี่ยวข้องของจานวนจริง
จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ
๙ ค ๒.๑ ม.๒/๑ เปรียบเทียบหน่วยความยาว
หน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกันและ
ต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัด
ได้อย่างเหมาะสม
๑๐ ค ๒.๑ ม.๒/๒ คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่
ปริมาตรและน้าหนักได้อย่างใกล้เคียง
และอธิบายวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน
๑๑ ค ๒.๑ ม.๒/๓ ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เศษส่วนและทศนิยมซ้า



จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ





รากที่สองและรากที่สามของจานวนจริง









อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
และการนาไปใช้
การหารากที่สองและรากที่สามของ
จานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ
และนาไปใช้



รากที่สองและรากที่สามของจานวนจริง





รากที่สองและรากที่สามของจานวนจริง
และการนาไปใช้





จานวนตรรกยะและจานวนอตรรกยะ





การวัดความยาว พื้นที่ และการนาไปใช้
การเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับ
ความยาวและพื้นที่



การคาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่
ปริมาตร และน้าหนัก และการนาไปใช้







ต้องรู้ ควรรู้
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๒๘
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.2 ๑๒ ค ๒.๒ ม.๒/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาวและพื้นที่
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
๑๓ ค ๓.๒ ม.๒/๑ ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากัน
ทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและ
สมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผล
และแก้ปัญหา









๑๔ ค ๓.๒ ม.๒/๒ ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
ในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา
๑๕ ค ๓.๒ ม.๒/๓ เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต
ในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน
และการหมุน และนาไปใช้
๑๖ ค ๓.๒ ม.๒/๔ บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน
การสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบ
และอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพ
ที่ปรากฏเมื่อกาหนดรูปต้นแบบ
และภาพนั้นให้
๑๗ ค ๔.๒ ม.๒/๑ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ
๑๘ ค ๔.๒ ม.๒/๒ หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะ
ของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจาก
การเลื่อนขนาน การสะท้อน และ
การหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
๑๙ ค ๕.๑ ม.๒/๑ อ่านและนาเสนอข้อมูลโดยใช้
แผนภูมิรูปวงกลม
๒๐ ค ๕.๒ ม.๒/๑ อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กาหนดให้
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแน่นอน
เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน และ
เหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้
มากกว่ากัน




สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้

การใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาว
และพื้นที่ในการแก้ปัญหา

ด้านและมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากัน
ทุกประการ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กัน
แบบด้าน– มุม–ด้าน มุม–ด้าน–มุม
ด้าน–ด้าน–ด้าน และ มุม–มุม–ด้าน
สมบัติของเส้นขนาน
การใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากัน
ทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและ
สมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผล
และการแก้ปัญหา

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
และการนาไปใช้

การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน
และการนาไปใช้



การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน
และการนาไปใช้





โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว





การเลื่อนขนาน การสะท้อน และ
การหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบ
ในระบบพิกัดฉาก





แผนภูมิรูปวงกลม



โอกาสของเหตุการณ์
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๒๙
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.2 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๑ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

๒๒ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๒ ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

๒๓ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๒ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๒๔ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๓ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน

๒๕ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๔ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และนาความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ

๒๖ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม 26 ตัวชี้วัด
๒5
1
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๓๐
ชั้น
ม.3

ที่
๑
๒
๓

๔

รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ค ๒.๑ ม.๓/๑ หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ค ๒.๑ ม.๓/๒ หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย และทรงกลม
ค ๒.๑ ม.๓/๓ เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือ
หน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือ
ต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัด
ได้อย่างเหมาะสม

ค ๒.๑ ม.๓/๔ ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
๕ ค ๒.๒ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว
และปริมาตรในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
๖ ค ๓.๑ ม.๓/๑ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลม
๗ ค ๓.๒ ม.๓/๑ ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้าย
ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา
๘ ค ๔.๒ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ
๙ ค ๔.๒ ม.๓/๒ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
๑๐ ค ๔.๒ ม.๓/๓ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร
๑๑ ค ๔.๒ ม.๓/๔ อ่านและแปลความหมายกราฟของ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
และกราฟอื่น ๆ
๑๒ ค ๔.๒ ม.๓/๕ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
และนาไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ








สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย และทรงกลม
การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือ
หน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือ
ต่างระบบ
การเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับ
ความจุหรือปริมาตร
การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด

ต้องรู้ ควรรู้








การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว
และปริมาตรในการแก้ปัญหา





ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม





สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้าย
และการนาไปใช้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ
การนาไปใช้





กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น





กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร





กราฟของระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร
กราฟอื่น ๆ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
และการนาไปใช้
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๓๑
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.3 ๑๓ ค ๕.๑ ม.๓/๑ กาหนดประเด็น และเขียนข้อคาถาม
เกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ
รวมทั้งกาหนดวิธีการศึกษาและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
๑๔ ค ๕.๑ ม.๓/๒ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และ
ฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจง
ความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
๑๕ ค ๕.๑ ม.๓/๓ นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
๑๖ ค ๕.๑ ม.๓/๔ อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการนาเสนอ
๑๗ ค ๕.๒ ม.๓/๑ หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัว
มีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กัน และใช้
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
ในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ
สมผล
๑๘ ค ๕.๓ ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและ
ความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
๑๙ ค ๕.๓ ม.๓/๒ อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อน
ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการนาเสนอ
ข้อมูลทางสถิติ



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเก็บรวบรวมข้อมูล



ค่ากลางของข้อมูล และการนาไปใช้





การนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการนาเสนอ




การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
การใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
ในการคาดการณ์



การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและ
ความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ










-

ต้องรู้ ควรรู้
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๓๒
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้ ควรรู้
ม.3 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๐ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

๒๑ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๒ ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

๒๒ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๒๓ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๔ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน

๒๔ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๕ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และนาความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อื่น ๆ

๒๕ ค ๖.๑ ม.๑ - ๓/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม 25 ตัวชี้วัด
๒๔
๑
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๓๓
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.๔-๖ ๑ ค ๑.๑ ม.๔-๖/๑ แสดงความสัมพันธ์ของจานวนต่าง ๆ
ในระบบจานวนจริง
๒ ค ๑.๑ ม.๔-๖/๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริง
๓ ค ๑.๑ ม.๔-๖/๓ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
จานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลัง
ที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ
และจานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
๔ ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑ เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์
ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ
การหารจานวนจริง จานวนจริงที่อยู่
ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนตรรกยะ และจานวนจริง
ที่อยู่ในรูปกรณฑ์
๕ ค ๑.๓ ม.๔-๖/๑ หาค่าประมาณของจานวนจริงทีอ่ ยู่
ในรูปกรณฑ์ และจานวนจริงที่อยู่
ในรูปเลขยกกาลังโดยใช้วิธีการ
คานวณที่เหมาะสม
๖ ค ๑.๔ ม.๔-๖/๑ เข้าใจสมบัติของจานวนจริงเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ การเท่ากัน
การไม่เท่ากัน และนาไปใช้ได้
๗ ค ๒.๑ ม.๔-๖/๑ ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของมุมในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง
๘ ค ๒.๒ ม.๔-๖/๑ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใช้อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ
๙ ค ๔.๑ ม.๔-๖/๑ มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซต
และการดาเนินการของเซต
๑๐ ค ๔.๑ ม.๔-๖/๒ เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จานวนจริง



ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริง





จานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลัง
ที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ
และจานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์





การบวก การลบ การคูณ
และการหารจานวนจริง
การบวก การลบ การคูณ
และการหาร จานวนจริงที่อยู่ในรูป
เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น
จานวนตรรกยะและจานวนจริงที่อยู่
ในรูปกรณฑ์
ค่าประมาณของจานวนจริงที่อยู่
ในรูปกรณฑ์ และจานวนจริงที่อยู่
ในรูปเลขยกกาลัง





สมบัติของจานวนจริงและการนาไปใช้





อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนาไปใช้





โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูง





เซตและการดาเนินการของเซต





การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย







ต้องรู้
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ควรรู้

๓๔
ชั้น ที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 ๑๑ ค ๔.๑ ม.๔-๖/๓ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เขียนแสดงความสัมพันธ์
และฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ เช่น ตาราง
กราฟ และสมการ
๑๒ ค ๔.๑ ม.๔-๖/๔ เข้าใจความหมายของลาดับและ
หาพจน์ทั่วไปของลาดับจากัด
๑๓ ค ๔.๑ ม.๔-๖/๕ เข้าใจความหมายของลาดับเลขคณิต
และลาดับเรขาคณิต หาพจน์ต่าง ๆ
ของลาดับเลขคณิตและลาดับ
เรขาคณิต และนาไปใช้
๑๔ ค ๔.๒ ม.๔-๖/๑ เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
แสดงเซต และนาไปใช้แก้ปัญหา
๑๕ ค ๔.๒ ม.๔-๖/๒ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
การให้เหตุผลโดยใช้แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์
๑๖ ค ๔.๒ ม.๔-๖/๓ แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไม่เกินสอง
๑๗ ค ๔.๒ ม.๔-๖/๔ สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชัน
จากสถานการณ์ หรือปัญหา
และนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
๑๘ ค ๔.๒ ม.๔-๖/๕ ใช้กราฟของสมการ อสมการ
ฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
๑๙ ค ๔.๒ ม.๔-๖/๖ เข้าใจความหมายของผลบวก n
พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n
พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและ
นาไปใช้
๒๐ ค ๕.๑ ม.๔-๖/๑ เข้าใจวิธีการสารวจความคิดเห็น
อย่างง่าย
๒๑ ค ๕.๑ ม.๔-๖/๒ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน
ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล
๒๒ ค ๕.๑ ม.๔-๖/๓ เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูล
และวัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ต้องรู้






ลาดับและการหาพจน์ทั่วไป
ของลาดับจากัด
ลาดับเลขคณิตและลาดับเรขาคณิต



แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์





การให้เหตุผล





สมการและอสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไม่เกินสอง
ความสัมพันธ์หรือฟังก์ชัน







กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชัน
และการนาไปใช้
อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต



การสารวจความคิดเห็น





ค่ากลางของข้อมูล
การวัดการกระจายของข้อมูล
การหาตาแหน่งที่ของข้อมูล
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ควรรู้

๓๕
ชั้น ที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ม.4-6 ๒๓ ค ๕.๒ ม.๔-๖/๑ นาผลที่ได้จากการสารวจความคิดเห็น
ไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์
ที่กาหนดให้
๒๔ ค ๕.๒ ม.๔-๖/๒ อธิบายการทดลองสุ่มเหตุการณ์
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
และนาผลที่ได้ไปใช้คาดการณ์
ในสถานการณ์ที่กาหนดให้









สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การสารวจความคิดเห็น
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
การทดลองสุ่ม
แซมเปิลสเปซ
เหตุการณ์
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
สถิติและข้อมูล

ต้องรู้


ควรรู้




๒๕ ค ๕.๓ ม.๔-๖/๑ ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติ

ช่วยในการตัดสินใจ

๒๖ ค ๕.๓ ม.๔-๖/๒ ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๗ ค ๖.๑ ม.๔ - ๖/๑ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

๒๘ ค ๖.๑ ม.๔ - ๖/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม

๒๙ ค ๖.๑ ม.๔ - ๖/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๓๐ ค ๖.๑ ม.๔ - ๖/๔ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
การสื่อความหมาย และการนาเสนอ
ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

๓๑ ค ๖.๑ ม.๔ - ๖/๕ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และนาความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อื่น ๆ

๓๒ ค ๖.๑ ม.๔ - ๖/๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม 32 ตัวชี้วัด
๓๒
รวมทั้งหมด 265 ตัวชี้วัด
๒54 ๑1
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