คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

คู่มือการใช้หลักสูตร

คํานํา

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3

สารบัญ
คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้

ที่มาของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

4

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

•

6

จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาและผู้สอนคณิตศาสตร์ สามารถจัดการเรียนรู้ให้

คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน

•

ผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับชาติและนานาชาติ

•

ผลการวิเคราะห์และประเมินร่างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พุทธศักราช 2551 คูม
่ อ
ื การใช้หลักสูตรเล่มนีไ้ ด้เสนอทีม
่ าของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เป้าหมายหลักสูตร การเปลีย
่ นแปลงของหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ด
ั และ
สาระการเรี ย นรู้ แ กนกลาง การวั ด ผลประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ รวมทั้ ง ความรู้
เพิ่มเติมสำ�หรับผู้สอนคณิตศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอขอบคุณครู อาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ในการจัดทำ�คูม
่ อ
ื การใช้หลักสูตร  สสวท. หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอน สถานศึกษา และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการใช้ชีวิตและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำ�ให้คู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้

สสวท. ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ผลการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาคณิตศาสตร์จากต่างประเทศ

เป้าหมายหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร
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•
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1

ที่มาของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
นับตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในปีพุทธศักราช 2542 เป็นเวลากว่า

15 ปี แ ล้ ว ที่ ป ระเทศไทยได้ มี ก ารประกาศใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน

คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5

ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ด
ั และสาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   สสวท. ได้ศึกษาผลการ

พุทธศักราช 2544  และปรับปรุงเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเมินการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์ของผูเ้ รียนระดับชาติและนานาชาติ ผลการวิจย
ั

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน

ผลการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน

พุทธศักราช 2551  ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น

และติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความรู้และนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย

พุทธศักราช 2551 กลุม
่ สาระการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์ โดยผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านการศึกษา

ในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกมีการพัฒนาด้านการศึกษา

คณิตศาตร์จากต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนแปลง จึงมีความจำ�เป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีการปรับหลักสูตร

ผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับชาติและนานาชาติ

ความรู้และทักษะที่จำ�เป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต    

ระดับชาติ (National Testing: NT) ในหลายปีที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นคะแนนเฉลี่ย

หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์

(Reasoning Ability) ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขน
ึ้ เพือ
่ ให้ทน
ั สมัยและสอดคล้องกับการเปลีย
่ นแปลง

ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ�  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้าน

กำ�หนดเป้าหมายและลักษณะของคนไทยใน 20 ปีข้างหน้า รวมถึงแผนพัฒนา

ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) ที่บ่งชี้ว่าผู้เรียน

และการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พัฒนาคนไทยให้มีทักษะการคิด

ปีที่ 6 มีคะแนนเฉลีย
่ ของผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนคณิตศาสตร์ต�่ำ กว่าร้อยละ 50

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมประชากรให้พร้อมกับ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ

ระดับชาติ ผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนจากการทดสอบ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะ

ของความสามารถพื้ น ฐานในด้ า นคำ � นวณ (Numeracy) และด้ า นเหตุ ผ ล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ ต่ำ�กว่าร้อยละ 50

ดังกล่าว โดยพิจารณาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่

คำ�นวณต่ำ�กว่าทุก ๆ ด้าน เช่นเดียวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งให้การศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา

สั งเคราะห์ สร้ า งสรรค์ ต่ อยอดสู่น วัต กรรม มีทักษะชีวิต และอาชีพ ทักษะ

ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ�

การเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

ระดับนานาชาติ ผลการประเมินการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์ของผูเ้ รียนในโครงการ

โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำ�งาน (Work Integrated

ค.ศ. 2011 โดย IEA (International Association for the Evaluation of

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ให้ความสำ�คัญกับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ทั้งในด้าน

สำ�หรับคริสต์ศตวรรษที่ 21 (Partnership for the 21st Century Skills, 2016)

รวมถึงผลการประเมินการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์ของผูเ้ รียนในโครงการ TIMSS ค.ศ.

Problem-Solving) การสือ
่ สาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration)

คณิตศาสตร์ ทั้งในด้านเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ำ�  (Low

สารสนเทศ สือ
่ และเทคโนโลยี มีการเรียนรูต
้ อ
่ เนือ
่ งตลอดชีวต
ิ และส่งเสริมระบบ
คณิตศาสตร์ (STEM Education) เพื่อพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนในเชิงคุณภาพ

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

Learning) นอกจากนี้ สสวท. ได้ศึกษาแนวโน้มด้านการศึกษาคณิตศาสตร์

Educational Achievement) บ่ ง ชี้ ว่ า ผู้ เ รี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 และ

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ที่จำ�เป็น

เนือ
้ หาและพฤติกรรมการเรียนรูอ
้ ยูใ่ นระดับต่� 
ำ (Low International Benchmark)

ได้แก่ การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and

2015 ทีแ
่ สดงให้เห็นว่าผูเ้ รียนชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของไทยยังคงมีคะแนนเฉลีย
่

และการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ควบคู่

International Benchmark) นอกจากนี้ผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ไปกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

ของผู้เรียนในโครงการ PISA (Programme for International Student

6

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

7

Assessment) ซึง่ เป็นโครงการประเมินความสามารถในการใช้ความรูแ
้ ละทักษะ

การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล พบว่า หลักสูตรนี้สะท้อนถึงวิธี

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)  

เนื้อหากับชีวิตจริง เน้นการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทั้งทักษะทางคณิตศาสตร์ และ

ของผู้เรียนที่มีอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดโดย

การสอนที่ทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่จำ�เป็น ทัดเทียมนานาชาติ มีการเชื่อมโยง

ก็บง่ ชีเ้ ช่นกันว่า  ผูเ้ รียนไทยทีม
่ อ
ี ายุ 15 ปี ซึง่ ส่วนใหญ่เรียนอยูใ่ นชัน
้ มัธยมศึกษา

ทักษะในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบหลักสูตรได้เหมาะสมกับระบบการ

ปีที่ 3 หรือ 4 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำ�กว่าคะแนนเฉลี่ยของ OECD ทั้งใน ค.ศ. 2012

ศึกษาในโลกสมัยใหม่ โดยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

และ ค.ศ. 2015

สามารถเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทาง

ข้อมูลจากโครงการ PISA ใน ค.ศ. 2012 ยังมีข้อสังเกตว่า ผู้เรียนไทย

คณิตศาสตร์ และเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการทำ�งานหรือการศึกษาต่อในระดับ

คณิตศาสตร์ของผู้เรียนประเทศอื่น ๆ ที่มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ในอันดับต้น ๆ

จากข้อมูลดังทีก
่ ล่าวมาข้างต้น  สสวท. จึงได้ก�ำ หนดเป้าหมายหลักสูตร

อายุ 15 ปี มีเวลาเรียนคณิตศาสตร์ต่อสัปดาห์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวลาเรียน

ที่สูงขึ้น (Cambridge, 2015; 2016)

เช่น จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รวมถึงเวียดนาม

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผลการวิ จั ย และติ ด ตามการใช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน

		

พุทธศักราช 2551

ผลการวิจย
ั และติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

พุทธศักราช 2551 รายงานว่ามาตรฐานการเรียนรูแ
้ ละตัวชีว้ ด
ั มีจ�ำ นวนมากและมี

ความซ้�ำ ซ้อนในกลุม
่ สาระ  โดยกลุม
่ สาระการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์เป็นหนึง่ ในกลุม
่
สาระที่มีข้อเสนอแนะให้ทบทวนตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ (สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557)

ผลการวิเคราะห์และประเมินร่างหลักสูตรกลุม
่ สาระการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุ ท ธศั ก ราช 2551 โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ จ าก
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เป้าหมายหลักสูตร

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเป้าหมายที่

ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร ดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ในสาระคณิตศาสตร์
ที่จำ�เป็น พร้อมทั้งสามารถนำ�ไปประยุกต์ได้

ต่างประเทศ

2. มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา สือ
่ สารและสือ
่ ความหมายทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร

3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำ�คัญของ

ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ด
ั และสาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   สสวท. ใช้ข้อมูลที่กล่าวมา

ข้างต้นประกอบการพัฒนาต้นร่างหลักสูตรดังกล่าว โดยร่วมมือกับผูท
้ รงคุณวุฒิ

ผู้ เ ชี่ ย วชาญ อาจารย์ แ ละครู พร้ อ มทั้ ง ได้ ทำ � ประชาพิ จ ารณ์ เ พื่ อ รวบรวม

ความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และร่วมกับ CIE (Cambridge

International Examinations) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่มี

ความเชีย
่ วชาญด้านการประเมินระบบการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเป็นที่
ยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ เพื่อ ประเมิ น คุ ณ ภาพของร่ า งหลั ก สู ต ร โดย CIE
ได้ พิจ ารณาองค์ ป ระกอบหลั ก ในการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง 3 ด้ า น คื อ หลั ก สู ต ร

เชื่อมโยง ให้เหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์

คณิตศาสตร์ สามารถนำ�ความรูท
้ างคณิตศาสตร์ไปเป็นเครือ
่ งมือในการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ตลอดจนการประกอบอาชีพ

4. มีความสามารถในการเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล
ที่เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำ�งาน และ
การแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร
จากข้อมูลผลการวิจัยข้างต้นและเป้าหมายของหลักสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทำ�ให้หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง

จัดให้ตามความเหมาะสม  แต่จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรพบว่า มีสาระ

การเรียนรู้เพิ่มเติมบางส่วนที่มีความจำ�เป็นสำ�หรับผู้เรียนทั่วไปที่ควรรู้ เช่น

พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม ฟังก์ชันกำ�ลังสอง สมการกำ�ลังสอง

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ตัวแปรเดียว ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม อัตราส่วนตรีโกณมิติ แต่นักเรียนในชั้น

การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดสาระการเรียนรู้

ไม่ได้เรียน ด้วยโรงเรียนไม่ได้จด
ั รายวิชาเพิม
่ เติมให้นก
ั เรียนทุกคนได้เรียน  ทำ�ให้

มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นวัยที่กำ�ลังค้นคว้าหาความเชี่ยวชาญของตน บางส่วน

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เป็นปัญหาเมื่อนักเรียนศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้

มัธยมศึกษาตอนต้น จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จำ�นวนและพีชคณิต การวัดและ

พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้จัดเนื้อหาเหล่านี้ไว้ให้ทุกคน

ทางคณิ ต ศาสตร์ อ อกจากสาระการเรี ย นรู้    ซึ่ ง ทั ก ษะและกระบวนการทาง

โดยสรุป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ระดั บ
เรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น โดยได้แยกทักษะและกระบวนการ

คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

ได้เรียน พร้อมทัง้ จัดเรียงเนือ
้ หาและความยากง่ายในแต่ละชัน
้ ปีให้มค
ี วามเหมาะสม

คณิตศาสตร์ยังคงประกอบไปด้วย 5 ทักษะเดิม ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสาร

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2551ระดับมัธยมศึกษา

สร้ า งสรรค์    โดยกำ � หนดให้ มี ก ารประเมิ น ความสามารถด้ า นทั ก ษะและ

พุทธศักราช 2551 ในด้านเนื้อหาดังนี้

และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิด

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ควบคูไ่ ปกับการประเมินด้านเนือ
้ หาสาระ ดังจะเห็น
ได้จากการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในหลักสูตร    
การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา

การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น นั้ น จะต้ อ งอาศั ย

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติวัยรุ่น มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

ผู้เรียน มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำ�เป็นและเพียงพอกับการ

ดำ�รงชีวต
ิ ในโลกอนาคตทีม
่ ก
ี ารพัฒนาและเปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งสนับสนุนให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเรียนรู้และให้
โอกาสในการเรียนรู้ในบริบทที่ท้าทาย

การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้สอดคล้อง

กับปรัชญาดังกล่าวข้างต้น จึงจำ�เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน

ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ กล่าวคือ เดิมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบ่งเนื้อหาออกเป็นสาระ

การเรียนรู้พ้ืนฐานที่ทุกคนต้องเรียน และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียน

ตอนต้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหาที่ตัดออก จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

เพือ
่ ให้การจัดการเรียนรูภ
้ ายใต้หลักสูตรกลุม
่ สาระการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์ (ฉบับ

รายวิชาพื้นฐานรวมกับรายวิชาเพิ่มเติมเดิม

จำ�นวนและพีชคณิต

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช
2551 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สถานศึกษาควรจัดสาระการเรียนรูเ้ พิม
่ เติมให้กบ
ั

นั ก เรี ย นทุ ก คนตามความเหมาะสม ซึ่ ง แนวทางหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ไปได้ คื อ การจัด

สถิติและ
ความน่าจะเป็น

การวัดและเรขาคณิต

■■ 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)
■■ การดำ�เนินการที่
เกี่ยวกับกรณฑ์ (ม.3)
■■ ระบบสมการทีป
่ ระกอบ
ด้วยสมการดีกรีสอง
(ม.3)

11

การวาดหรือประดิษฐ์         
รูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์ เมื่อกำ�หนด
ภาพสองมิติที่ได้จาก
การมองด้านหน้า
ด้านข้าง และด้านบน
(ม.1)
การวัด (ม.2)

-

ให้สาระการเรียนรูเ้ พิม
่ เติม เป็นสาระสำ�หรับการพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ภายใต้สาระการเรียนรู้แกนกลางที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร

4

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
ในหลักสูตรกลุม
่ สาระการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�ำ หนดสาระ

พื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับผู่้เรียนทุกคนไว้ 3 สาระ ได้แก่ จำ�นวนและพีชคณิต

การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้
สาระสำ�คัญดังนี้

จำ�นวนและพีชคณิต เรียนรูเ้ กีย
่ วกับระบบจำ�นวนจริง สมบัตเิ กีย
่ วกับ

จำ�นวนจริง  อัตราส่วน ร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำ�นวน
การใช้จ�ำ นวนในชีวต
ิ จริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชน
ั เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์

เอกนาม  พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
ลำ � ดั บ และอนุ ก รม และการนำ � ความรู้ เ กี่ ย วกั บ จำ � นวนและพี ช คณิ ต ไปใช้ ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ

การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำ�หนัก

เนื้อหาที่เพิ่ม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จำ�นวนและพีชคณิต
-

สถิติและ
ความน่าจะเป็น

การวัดและเรขาคณิต
■■ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
(ม.3)

■■
■■
■■
■■

คำ�ถามทางสถิติ (ม.1)
แผนภาพจุด (ม.2)
แผนภาพต้น - ใบ (ม.2)
แผนภาพกล่อง (ม.3)

พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเน
เกี่ยวกับการวัด  อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิต

การนึกภาพ  แบบจำ�ลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทาง
เรขาคณิตในเรือ
่ งการเลือ
่ นขนาน การสะท้อน การหมุน และการนำ�ความรูเ้ กีย
่ วกับ
การวัดและเรขาคณิต ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

สถิ ติ แ ละความน่ า จะเป็ น เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การตั้ ง คำ � ถามทางสถิ ติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำ�นวณค่าสถิติ การนำ�เสนอและแปลผลสำ�หรับ
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ หลั ก การนั บ เบื้ อ งต้ น ความน่ า จะเป็ น
การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็น

ในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ  และช่วยในการตัดสินใจ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1
จำ�นวนและพีชคณิต

สาระที่ 2
การวัดและเรขาคณิต

สาระที่ 3
สถิติและความน่าจะเป็น

มาตรฐาน ค 1.1

มาตรฐาน ค 2.1

มาตรฐาน ค 3.1

ระบบจำ�นวน การดำ�เนินการของจำ�นวน

ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำ�ไปใช้             

และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำ�นวน
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินการ

สมบัติของการดำ�เนินการ และนำ�ไปใช้
มาตรฐาน ค 1.2

เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน ลำ�ดับและอนุกรม และนำ�ไปใช้
มาตรฐาน ค 1.3

ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ
อธิบายความสัมพันธ์

หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำ�หนดให้

เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเน
มาตรฐาน ค 2.2

เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของ

รูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำ�ไปใช้

เข้าใจกระบวนการทางสถิติ

มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น และนำ�ไปใช้

13
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คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3

15

การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทีจ่ ะนำ�ความ

และนำ�ไปใช้ในชีวิตจริง

รู้ไปประยุกต์ ใช้ ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ ใช้

ในชีวต
ิ ประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำ�เป็น และต้องการ

พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้

4

การให้เหตุผล  เป็นความสามารถในการให้เหตุผล

รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้ง เพื่อนำ�ไปสู่
การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ

5
1

2

3

4

5

การแก้ปัญหา

การสื่อสารและ

การเชื่อมโยง

การให้เหตุผล

การคิดสร้างสรรค์

การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

1

ความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา  
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึง
ความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบพร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้อง

การขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่
เพื่อปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้

7
การแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการทำ�

การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถใน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนคณิตศาสตร์
ในหลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง

พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ได้ก�ำ หนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ตัวชีว้ ด
ั และสาระการเรียนรูแ
้ กนกลาง เพือ
่ ให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1. ทำ�ความเข้าใจหรือสร้างกรณีท่ัวไปโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณี
ตัวอย่างหลาย ๆ กรณี

2

การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
เป็นความสามารถในการใช้รูป ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
สรุปผล และนำ�เสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

2. มองเห็นว่าสามารถใช้คณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

3. มีความมุมานะในการทำ�ความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

4. สร้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเองหรือโต้แย้งแนวคิดของผู้อื่น
อย่างสมเหตุสมผล

5. ค้นหาลักษณะทีเ่ กิดขึน
้ ซ้� 
ำ ๆ และประยุกต์ใช้ลก
ั ษณะดังกล่าวเพือ
่ ทำ�ความเข้าใจ
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คุณภาพผู้เรียน
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำ�นวนจริง ความสัมพันธ์ของจำ�นวนจริง สมบัติของจำ�นวนจริง
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน   สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง

• มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เลขยกกำ � ลั ง ที่ มี เ ลขชี้ กำ � ลั ง เป็ น จำ � นวนเต็ ม และใช้ ค วามรู้
ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

• มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สมการเชิ ง เส้ น ตั ว แปรเดี ย ว ระบบสมการเชิ ง เส้ น สองตั ว แปร
และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ความรูค
้ วามเข้าใจนีใ้ นการแก้ปญ
ั หาในชีวต
ิ จริง

• มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พหุ น าม การแยกตั ว ประกอบของพหุ ห าม สมการกำ � ลั ง สอง
และใช้ความรูค
้ วามเข้าใจนีใ้ นการแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์

สาระที่ 1 จำ�นวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำ�นวน ระบบจำ�นวน
การดำ�เนินการของจำ�นวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินการ
สมบัติของการดำ�เนินการ และนำ�ไปใช้
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คู่ อั น ดั บ กราฟของความสั ม พั น ธ์ และฟั ง ก์ ชั น กำ � ลั ง สอง
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

• มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต
ตลอดจนนำ�ความรูเ้ กีย
่ วกับการสร้างนีไ้ ปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาในชีวต
ิ จริง

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ และใช้ความรู้ ความ
เข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

• มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สมบั ติ ข องเส้ น ขนาน รู ป สามเหลี่ ย มที่ เ ท่ า กั น ทุ ก ประการ

1. เข้าใจจำ�นวนตรรกยะและความสัมพันธ์
ของจำ�นวนตรรกยะ และใช้สมบัติ

ของจำ�นวนตรรกยะในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

2. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำ�ลังที่มี

เลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็มบวกในการแก้

ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

รูปสามเหลี่ยมคล้าย   ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และนำ�ความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ

จำ�นวนตรรกยะ
■■ จำ�นวนเต็ม

■■ สมบัติของจำ�นวนเต็ม
■■ ทศนิยมและเศษส่วน

■■ จำ�นวนตรรกยะและสมบัติของ
จำ�นวนตรรกยะ

■■ เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็มบวก

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับจำ�นวนเต็ม
จำ�นวนตรรกยะ และเลขยกกำ�ลัง
ไปใช้ในการแก้ปัญหา

แก้ปัญหาในชีวิตจริง

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต และนำ�ความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง

• มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งอั ต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ และนำ � ความรู้ ค วามเข้ า ใจนี้ ไ ปใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม และนำ�ความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

• มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการนำ�เสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง

และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ รวมทั้งนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

• มีความรูค
้ วามเข้าใจเกีย
่ วกับความน่าจะเป็น และใช้ความรูค
้ วามเข้าใจนีใ้ นการแก้ปญ
ั หาในชีวต
ิ จริง

3. เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน

และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  

อัตราส่วน

■■ อัตราส่วนของจำ�นวนหลาย ๆ จำ�นวน
■■ สัดส่วน

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต

  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต  และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำ�ไปใช้

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด

  ที่กำ�หนดให้
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น

1. เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและ
สมบัติของจำ�นวน เพื่อวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟใน

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วงเวียนและสันตรง  รวมทั้งโปรแกรม

■■ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้าง

■■ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

The Geometer’s Sketchpad หรือ

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้น

รูปเรขาคณิต ตลอดจนนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

■■ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   ■■ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์
เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น

สองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง

การสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การสร้างทางเรขาคณิต

■■ การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

■■ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน
ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

ในชีวิตจริง

2. เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตใน

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต

■■ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

■■ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง  
ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำ�เสนอ
ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้ง

นำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สถิติ

■■ การตั้งคำ�ถามทางสถิติ

■■ การเก็บรวบรวมข้อมูล
■■ การนำ�เสนอข้อมูล

▶  แผนภูมิรูปภาพ
▶  แผนภูมิแท่ง
▶  กราฟเส้น

▶  แผนภูมิรูปวงกลม  

■■ การแปลความหมายข้อมูล

■■ การนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง
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มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำ�ดับและอนุกรม และนำ�ไปใช้
ตัวชี้วัด

ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 2

สาระที่ 1 จำ�นวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำ�นวน

1. เข้าใจหลักการการดำ�เนินการของพหุนาม

และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ระบบจำ�นวน การดำ�เนินการของจำ�นวน

1. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำ�ลังที่มี

เลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็มในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

2. เข้าใจจำ�นวนจริงและความสัมพันธ์ของ

จำ�นวนจริง  และใช้สมบัติของจำ�นวนจริง
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำ�นวนตรรกยะ

พหุนาม

■■ พหุนาม

■■ การบวก การลบ  และการคูณของพหุนาม

■■ การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็น
พหุนาม

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินการ สมบัติของการดำ�เนินการ และนำ�ไปใช้

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

การแยกตัวประกอบของพหุนาม

■■ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
โดยใช้

▶  สมบัติการแจกแจง

■■ เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็ม

▶  กำ�ลังสองสมบูรณ์

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำ�ลังไปใช้

▶  ผลต่างของกำ�ลังสอง

ในการแก้ปัญหา

จำ�นวนจริง

■■ จำ�นวนอตรรกยะ
■■ จำ�นวนจริง

■■ รากที่สองและรากที่สามของจำ�นวนตรรกยะ

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำ�ไปใช้
ตัวชี้วัด

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับจำ�นวนจริงไปใช้

1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พื้นที่ผิว

■■ การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

ปริมาตร

■■ การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำ�ไปใช้
ตัวชี้วัด

1. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น
วงเวียนและสันตรง  รวมทั้งโปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การสร้างทางเรขาคณิต

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต
ไปใช้ในชีวิตจริง

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำ�เสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด

เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต
ตลอดจนนำ�ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไป

รูปสามเหลีย
่ มไปใช้ในการแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์

3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง

เรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

5. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง

▶  แผนภาพจุด

รวมทั้งนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง

▶  ค่ากลางของข้อมูล

เส้นขนาน

▶  ฮิสโทแกรม

- ใบ

■■ การแปลความหมายผลลัพธ์
■■ การนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง

■■ สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

การแปลงทางเรขาคณิต
■■ การเลื่อนขนาน
■■ การสะท้อน
■■ การหมุน

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา

4. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่

■■ การนำ�เสนอและวิเคราะห์ข้อมูล
▶  แผนภาพต้น

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. นำ�ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและ

สถิติ

แผนภาพต้น - ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลาง
ของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์  

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ความเท่ากันทุกประการ

■■ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน

ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 3

สาระที่ 1 จำ�นวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
ลำ�ดับและอนุกรม และนำ�ไปใช้
ตัวชี้วัด

1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การแยกตัวประกอบของพหุนาม

■■ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง
กว่าสอง

ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

■■ ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำ�ลังสอง
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ฟังก์ชันกำ�ลังสอง

■■ กราฟของฟังก์ชันกำ�ลังสอง

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำ�ลังสองไปใช้
ในการแก้ปัญหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้หลักสูตร

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ  และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์
  หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำ�หนดให้
ตัวชี้วัด

1. เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน

เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้อสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว

2. ประยุกต์ใช้สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

■■ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

■■ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้น           
ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

■■ สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว

■■ การแก้สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ระบบสมการ

■■ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

■■ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำ�ไปใช้
ตัวชี้วัด

1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด
กรวย และทรงกลม ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  

สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว

กำ�ลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

3. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด
กรวย และทรงกลม ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พื้นที่ผิว

■■ การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย
และทรงกลม

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด
กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ปริมาตร

■■ การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย
และทรงกลม

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด
กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้หลักสูตร

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำ�ไปใช้
ตัวชี้วัด

1. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

ที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน

ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

3. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความคล้าย

■■ รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ใน
การแก้ปัญหา

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด

1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำ�เสนอ

และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง และ

แปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งนำ�สถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สถิติ

■■ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
▶  แผนภาพกล่อง

■■ การแปลความหมายผลลัพธ์
■■ การนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

■■ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

■■ การนำ�ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ

มุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา
ไปใช้ในการแก้ปัญหา

วงกลม

■■ วงกลม  คอร์ด  และเส้นสัมผัส
■■ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำ�ไปใช้
ตัวชี้วัด

1. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำ�ผลที่ได้
ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความน่าจะเป็น

■■ เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม
■■ ความน่าจะเป็น

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้
ในชีวิตจริง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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10

คำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด
คำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัดภายใต้ตัวชี้วัดแต่ละตัว มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อเสริมความเข้าใจให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้

ผู้เรียนได้บรรลุตัวชี้วัดนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน

คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 1

สาระที่ 1 จำ�นวนและพีชคณิต
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานทัดเทียมในระดับประเทศและ

จำ�นวนตรรกยะ

มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนหรือสถานศึกษา

■■ สมบัติของจำ�นวนเต็ม

นานาชาติ  โดยตัวชี้วัดบางตัว  ผู้สอนอาจเพิ่มคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัดให้
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■■ จำ�นวนเต็ม

■■ ทศนิยมและเศษส่วน

■■ จำ�นวนตรรกยะและสมบัติของ
จำ�นวนตรรกยะ

■■ เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็มบวก
■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับจำ�นวนเต็ม

จำ�นวนตรรกยะ และเลขยกกำ�ลังไปใช้
ในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจจำ�นวนตรรกยะและความสัมพันธ์
ของจำ�นวนตรรกยะ และใช้สมบัติ

ของจำ�นวนตรรกยะในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ เข้าใจจำ�นวนบวกและจำ�นวนลบ

ใช้จำ�นวนแทนปริมาณในบริบทของ

ชีวิตจริง และอธิบายความหมายของ 0
ในแต่ละสถานการณ์

◊◊ เปรียบเทียบจำ�นวนตรรกยะ

และเขียนแทนจำ�นวนตรรกยะด้วยจุด
บนเส้นจำ�นวน

◊◊ บวก ลบ คูณ และหารจำ�นวนตรรกยะ
โดยใช้การคิดในใจ ใช้การเขียนแสดง

การคำ�นวณ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

◊◊ นำ�สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่
และสมบัติการแจกแจง มาประยุกต์ใช้
ในการคิดคำ�นวณ

◊◊ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา

ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับการดำ�เนินการ
ของจำ�นวนตรรกยะ

◊◊ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน
ทศนิยม และร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

คู่มือการใช้หลักสูตร

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■■ เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำ�ลัง

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา

ในชีวิตจริง รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับ

ในชีวิตจริง   

การเปลี่ยนหน่วยการวัดในระบบเดียวกัน

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

และต่างระบบกัน

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน

◊◊ ประยุกต์ใช้ร้อยละในการแก้ปัญหา

ได้มีโอกาส

เกี่ยวกับการซื้อขาย ดอกเบี้ย ภาษี

◊◊ เข้าใจความหมายของเลขยกกำ�ลังที่มี

การเจริญเติบโต และการถดถอย  

เลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็มบวก

◊◊ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ

◊◊ นำ�ความรู้เรื่องเลขยกกำ�ลังและสมบัติ

สองปริมาณที่แสดงในรูปกราฟ หรือ

ของเลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็น      

รูปสมการที่สอดคล้องกับปัญหาอัตรา

จำ�นวนเต็มบวกมาประยุกต์ใช้ใน

อย่างง่าย  

การคิดคำ�นวณ

ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ A × 10

n

เมื่อ 1 ≤ A < 10  และ n เป็นจำ�นวน
เต็มบวก

อัตราส่วน

■■ อัตราส่วนของจำ�นวนหลาย ๆ จำ�นวน

■■ สัดส่วน

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

■■ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

■■ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

■■ เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ เข้าใจความคิดรวบยอดของอัตราส่วน
และใช้ภาษาเกี่ยวกับอัตราส่วนใน

การอธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณ
ตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป

◊◊ แสดงความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนระหว่าง

ปริมาณ และใช้ความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน
แก้ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด
◊◊ ประยุกต์ใช้อัตราส่วนและสัดส่วนใน

ที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็มบวกใน

◊◊ เขียนจำ�นวนที่มีค่ามาก ๆ ให้อยู่
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■■ เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและ
สมบัติของจำ�นวน เพื่อวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ รู้จักนิพจน์พีชคณิต (algebraic

expression) แปลข้อความเป็นนิพจน์
พีชคณิต  และแปลนิพจน์พีชคณิต
เป็นข้อความ

◊◊ ใช้ตัวแปรแทนปริมาณต่าง ๆ ในปัญหา
คณิตศาสตร์หรือปัญหาในชีวิตจริง

และสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เพื่อแก้ปัญหานั้น

◊◊ ใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของ

จำ�นวนในการแก้สมการ และตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบโดยใช้
การคิดในใจและวิธีการประมาณค่า
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

■■ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
■■ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น

สองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง

คู่มือการใช้หลักสูตร

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟใน

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ กำ�หนดระบบพิกัดฉากและลงจุด

และระบุพิกัดของจุดในระบบพิกัดฉาก

◊◊ สำ�รวจ แปลความหมาย และวิเคราะห์
กราฟของข้อมูลในชีวิตจริง

■■ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์
เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ กำ�หนดระบบพิกัดฉากและลงจุด

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 กับกราฟเส้นตรงที่กำ�หนดให้

◊◊ เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
◊◊ สำ�รวจและอธิบายลักษณะกราฟ
ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การสร้างทางเรขาคณิต

■■ การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

■■ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน
ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง
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ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น
วงเวียนและสันตรง  รวมทั้งโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad หรือ

โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้าง
รูปเรขาคณิต ตลอดจนนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

การสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง   

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ ใช้วงเวียนและสันตรง หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตในการสร้างพื้นฐาน
ทางเรขาคณิต ได้แก่

◆◆ สร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับ
ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่
กำ�หนดให้

◆◆ แบ่งครึง่ ส่วนของเส้นตรงทีก
่ �ำ หนดให้

◆◆ สร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่
กำ�หนดให้

◆◆ แบ่งครึ่งมุมที่กำ�หนดให้

◆◆ สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอก
มายังเส้นตรงที่กำ�หนดให้

◆◆ สร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบน
เส้นตรงที่กำ�หนดให้

◊◊ ใช้วงเวียนและสันตรง หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัต เพื่อสร้าง

◆◆ เส้นมัธยฐานของรูปสามเหลี่ยม

◆◆ เส้นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม

◆◆ มุมที่มีขนาด 45°, 60°, 90°, 75°  
และ 120°
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด
◆◆ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

และรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

◆◆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และ
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

◊◊ นำ�ความรู้เกี่ยวกับการสร้างไปใช้สร้างรูป
ในชีวิตประจำ�วัน

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต

■■ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

■■ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง  
และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สถิติ

■■ การตั้งคำ�ถามทางสถิติ

■■ การเก็บรวบรวมข้อมูล
■■ การนำ�เสนอข้อมูล

▶▶ แผนภูมิรูปภาพ
▶▶ แผนภูมิแท่ง
▶▶ กราฟเส้น

▶▶ แผนภูมิรูปวงกลม  

■■ การแปลความหมายข้อมูล

■■ การนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง
■■ เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตใน

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำ�เสนอ
ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้ง
นำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ เข้าใจคำ�ถามทางสถิติ และใช้วิธี

อย่างง่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อตอบคำ�ถามทางสถิติ

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง

◊◊ นำ�เสนอข้อมูลและเลือกใช้การนำ�เสนอ

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

◊◊ แปลความหมายข้อมูลจากการนำ�เสนอ

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

ข้อมูลที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน

ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  

◊◊ ระบุรูปร่างของหน้าตัดของรูปเรขาคณิต

และแผนภูมิรูปวงกลม

ได้มีโอกาส

สามมิติ  

◊◊ เขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า  
ด้านข้าง  ด้านบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  กราฟเส้น
◊◊ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สถิติ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 2
สาระที่ 1 จำ�นวนและพีชคณิต
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำ�นวนตรรกยะ

■■ เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็ม
■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำ�ลังไปใช้
ในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำ�ลังที่มี

เลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็มในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ เข้าใจความหมายของเลขยกกำ�ลังที่มี
เลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็ม

◊◊ นำ�ความรู้เรื่องเลขยกกำ�ลังและสมบัติของ

เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็นจำ�นวนเต็ม
มาประยุกต์ใช้ในการคิดคำ�นวณ

◊◊ เขียนจำ�นวนที่มีค่ามาก ๆ หรือมีค่าน้อย ๆ
ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
n

A × 10 เมื่อ 1 ≤ A < 10  และ n เป็น
จำ�นวนเต็ม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

จำ�นวนจริง

■■ จำ�นวนอตรรกยะ
■■ จำ�นวนจริง

■■ รากที่สองและรากที่สามของจำ�นวนตรรกยะ
■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับจำ�นวนจริงไปใช้

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจจำ�นวนจริงและความสัมพันธ์ของ

จำ�นวนจริง  และใช้สมบัติของจำ�นวนจริง
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ รู้ว่าจำ�นวนจริงที่ไม่ใช่จำ�นวนตรรกยะ
เรียกว่า จำ�นวนอตรรกยะ  

◊◊ เขียนทศนิยมซ้ำ�ให้อยู่ในรูปเศษส่วน

◊◊ ใช้จำ�นวนตรรกยะประมาณค่าจำ�นวน
อตรรกยะเพื่อเปรียบเทียบจำ�นวน

อตรรกยะ และระบุตำ�แหน่งของจำ�นวน
อตรรกยะบางจำ�นวนบนเส้นจำ�นวน

◊◊ หารากที่สองของจำ�นวนที่เป็นกำ�ลังสอง

สมบูรณ์  และหารากที่สามของจำ�นวนที่
เป็นกำ�ลังสามสมบูรณ์ (perfect cube)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พหุนาม

■■ พหุนาม

■■ การบวก การลบ  และการคูณของพหุนาม

■■ การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็น
พหุนาม

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

การสร้างทางเรขาคณิต

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต

■■ เข้าใจหลักการการดำ�เนินการของพหุนาม

ไปใช้ในชีวิตจริง

และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น
วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตลอดจนนำ�ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไป

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

ได้มีโอกาส

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

◊◊ เขียนนิพจน์พีชคณิตแสดงความสัมพันธ์

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน

ของปริมาณต่าง ๆ ในสถานการณ์ปัญหา

ได้มีโอกาส

◊◊ เขียนพหุนามที่ได้จากการดำ�เนินการให้

◊◊ สร้างและให้เหตุผลได้ว่ารูปที่สร้าง

อยู่ในรูปผลสำ�เร็จ

ได้นั้น เป็นรูปตามที่ต้องการ เช่น

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  
การแยกตัวประกอบของพหุนาม

■■ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
โดยใช้

▶▶ สมบัติการแจกแจง
▶▶ กำ�ลังสองสมบูรณ์

▶▶ ผลต่างของกำ�ลังสอง

รูปวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยม
■■ เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ ใช้แบบจำ�ลองพื้นที่ในการแสดงนิพจน์
พีชคณิตที่สมมูลกัน

◊◊ แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดย
ใช้สมบัติการแจกแจง กำ�ลังสองสมบูรณ์
และผลต่างของกำ�ลังสอง

พื้นที่ผิว

■■ การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

■■ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ อธิบายลักษณะ ส่วนต่าง ๆ และรูปคลี่
ของปริซึมและทรงกระบอก

◊◊ เข้าใจและอธิบายที่มาของสูตรใน

การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก

◊◊ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา

ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ปริมาตร

■■ การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

คู่มือการใช้หลักสูตร

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การแปลงทางเรขาคณิต

■■ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม

และทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน

■■ การเลื่อนขนาน
■■ การสะท้อน
■■ การหมุน

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา

ได้มีโอกาส
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ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง

เรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ สำ�รวจสมบัติของการเลื่อนขนาน  

◊◊ เชื่อมโยงการหาปริมาตรของปริซึม

การสะท้อน และการหมุน

และทรงกระบอก

◊◊ อธิบายผลที่เกิดจากการเลื่อนขนาน  

◊◊ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา

การสะท้อน และการหมุนรูปต้นแบบ

ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับปริมาตรของ

บนระนาบ

ปริซึมและทรงกระบอก

◊◊ อภิปรายว่าภาพที่ได้จากการแปลง
เกิดจากการแปลงชนิดใด

เส้นขนาน

■■ สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

◊◊ สร้างเทสเซลเลชันโดยใช้การแปลง
ทางเรขาคณิต

■■ นำ�ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและ

รูปสามเหลีย
่ มไปใช้ในการแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ สำ�รวจและใช้สมบัติของมุมที่เกี่ยวข้องกับ
เส้นตัดและเส้นขนาน

◊◊ เข้าใจเงื่อนไขของการเป็นเส้นขนาน

◊◊ ให้เหตุผลในการสร้างข้อเท็จจริง เช่น
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมุมที่เกิดขึ้น

เมื่อมีเส้นตัดเส้นขนาน หรือข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับขนาดของมุมภายในและขนาด
ของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยม

ความเท่ากันทุกประการ

■■ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน
ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา

■■ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่
เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ สำ�รวจเงื่อนไขเพียงพอในการตรวจสอบ
ได้ว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุก

ประการ เช่น  ความสัมพันธ์แบบ ด.ม.ด.  
ด.ด.ด.  ม.ด.ม.  

◊◊ นำ�ความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน

ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

■■ ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ สืบเสาะหาความสัมพันธ์ในรูปสามเหลี่ยม
มุมฉาก เพื่อนำ�ไปสู่ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

◊◊ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ในการหาความยาวของด้านที่ไม่ทราบค่า
ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

◊◊ ประยุกต์ใช้บทกลับของทฤษฎีบท
พีทาโกรัสในการตรวจสอบว่า

รูปสามเหลี่ยมที่กำ�หนดให้เป็น
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สถิติ

■■ การนำ�เสนอและวิเคราะห์ข้อมูล
▶▶ แผนภาพจุด

▶▶ แผนภาพต้น – ใบ
▶▶ ฮิสโทแกรม

▶▶ ค่ากลางของข้อมูล

■■ การแปลความหมายผลลัพธ์
■■ การนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำ�เสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด

แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลาง
ของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์
รวมทั้งนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ นำ�เสนอข้อมูลที่กำ�หนดให้ใน

รูปแผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ
และฮิสโทแกรม

◊◊ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และ
ฐานนิยมของข้อมูล

◊◊ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน
และฐานนิยมของข้อมูลเชิงปริมาณ
ที่นำ�เสนอ

◊◊ แปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้ให้สอดคล้อง
กับบริบทของข้อมูล

◊◊ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ คาดคะเน
และสรุปผล

◊◊ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สถิติ
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ชั้น
มัธยมศึกษา
ปีที่ 3
สาระที่ 1 จำ�นวนและพีชคณิต
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

■■ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

■■ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้น           
ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน
เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ เข้าใจความหมายของเครื่องหมายแสดง
การไม่เท่ากัน

◊◊ ใช้ตัวแปรแทนปริมาณต่าง ๆ ในปัญหา

คณิตศาสตร์หรือปัญหาในชีวิตจริง และ
สร้างอสมการอย่างง่ายในการแก้ปัญหา

◊◊ ใช้สมบัติของการไม่เท่ากันในการแก้

อสมการ และตรวจสอบความสมเหตุ
สมผลของคำ�ตอบ

◊◊ แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและเขียน
กราฟแสดงคำ�ตอบบนเส้นจำ�นวน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การแยกตัวประกอบของพหุนาม

■■ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สูงกว่าสอง

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสาม
ที่อยู่ในรูปผลบวกของกำ�ลังสาม

หรือผลต่างของกำ�ลังสามโดยใช้สูตร

◊◊ แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า
สอง ที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปกำ�ลังสอง
สมบูรณ์ ผลต่างของกำ�ลังสอง ผลบวก

ของกำ�ลังสาม หรือผลต่างของกำ�ลังสาม
โดยใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ สมบัติ

การสลับที่ หรือสมบัติการแจกแจง
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว

■■ สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว

■■ การแก้สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ

กำ�ลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

ระบบสมการ

■■ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

■■ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
■■ ประยุกต์ใช้สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ
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ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ อธิบายลักษณะคำ�ตอบของระบบสมการ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน

เชิงเส้นสองตัวแปรจากการสังเกตกราฟ

ได้มีโอกาส

หรือระบบสมการ

◊◊ ใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามใน

◊◊ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

การแก้สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียวใน

ที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นสองสมการ

การหาคำ�ตอบของสมการ

โดยใช้วิธีทางพีชคณิต

◊◊ แก้สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว

◊◊ นำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการ

ax2 + bx + c  = 0  โดยที่ a ≠ 0

เชิงเส้นไปใช้ในการแก้ปัญหา เช่น ปัญหา

-b ± √b - 4ac
โดยใช้สูตร × =
2a
2

เกี่ยวกับจำ�นวน ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง
อัตราเร็ว และเวลา ปัญหาเกี่ยวกับ

◊◊ อธิบายเงื่อนไขที่ทำ�ให้เกิดคำ�ตอบของ

จำ�นวนและราคาสินค้า ปัญหาเกี่ยวกับ

สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียวในลักษณะ

ของผสม

ต่าง ๆ

◊◊ นำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ
กำ�ลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ใน

การแก้ปัญหา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ
จำ�นวน  ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และ

ความยาวรอบรูป  ปัญหาเกี่ยวกับ
ระยะทาง อัตราเร็ว และเวลา

ฟังก์ชันกำ�ลังสอง

■■ กราฟของฟังก์ชันกำ�ลังสอง

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำ�ลังสองไปใช้
ในการแก้ปัญหา

■■ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำ�ลังสอง
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์์  

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ ใช้เทคโนโลยีในการสำ�รวจลักษณะกราฟ
ของฟังก์ชันกำ�ลังสอง

◊◊ เขียนกราฟของฟังก์ชันกำ�ลังสอง

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

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พื้นที่ผิว

■■ การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย
และทรงกลม

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด
กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด
กรวย และทรงกลม ในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความคล้าย

■■ รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ใน
การแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน

◊◊ สำ�รวจความสัมพันธ์ของอัตราส่วน

การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด และกรวย

ของความยาวด้านคู่ที่สมนัยกันของ

◊◊ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

จริงที่เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย

◊◊ นำ�ความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้

และทรงกลม  

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด
กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา

กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ เชื่อมโยงการหาปริมาตรของพีระมิดและ
กรวย ปริซึมและพีระมิด ทรงกระบอก
และกรวย

◊◊ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต

จริงที่เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด  กรวย
และทรงกลม

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

สองรูปคล้ายกัน

◊◊ เข้าใจและอธิบายที่มาของสูตรใน

และทรงกลม

ปัญหาในชีวิตจริง   

◊◊ อธิบายเงื่อนไขที่ทำ�ให้รูปสามเหลี่ยม

ของพีระมิด  กรวย และทรงกลม  

■■ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด

คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ได้มีโอกาส

◊◊ อธิบายลักษณะ ส่วนต่าง ๆ และรูปคลี่

■■ การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย

■■ เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน

ได้มีโอกาส

ปริมาตร

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

ในการแก้ปัญหา  

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

■■ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

■■ การนำ�ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ

มุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา
ไปใช้ในการแก้ปัญหา

■■ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน

ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ เข้าใจอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม
ระหว่าง 0 องศา และ 90 องศา

◊◊ สำ�รวจอัตราส่วนตรีโกณมิติของ

มุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา
ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

คู่มือการใช้หลักสูตร

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

■■ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

■■ การนำ�ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ

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
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สถิติ

■■ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
▶▶ แผนภาพกล่อง

■■ การแปลความหมายผลลัพธ์
■■ การนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง

45 องศา และ 60 องศา ในการแก้ปญ
ั หา

ตัวชี้วัดและคำ�อธิบายประกอบตัวชี้วัด

■■ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำ�เสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง และแปลความหมายผลลัพธ์

รวมทั้งนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้
ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาส

◊◊ นำ�เสนอข้อมูลที่กำ�หนดให้ในรูปแผนภาพกล่อง

เช่น ปัญหาเกีย
่ วกับระยะทางและความสูง

◊◊ วิเคราะห์และแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้ให้สอดคล้อง
กับบริบทของข้อมูล

◊◊ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ  คาดคะเน  และสรุปผล
วงกลม

■■ วงกลม  คอร์ด  และเส้นสัมผัส
■■ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

◊◊ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สถิติ
■■ เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดนี้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ได้มีโอกาส

◊◊ สำ�รวจความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับวงกลม เช่น จุดศูนย์กลาง

รัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง คอร์ด ส่วนโค้ง
ของวงกลม เส้นตัดวงกลม เส้นสัมผัส

วงกลม จุดสัมผัสวงกลม มุมที่จุดศูนย์กลาง
มุมในส่วนโค้งของวงกลม
และมุมในครึ่งวงกลม  

◊◊ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

ที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ

ที่เกี่ยวกับวงกลม เช่น การหาจุดศูนย์กลาง
ของวงกลม การสร้างวงกลมผ่านจุดที่
กำ�หนด

ความน่าจะเป็น

■■ เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม
■■ ความน่าจะเป็น

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไปใช้
ในชีวิตจริง

■■ เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำ�ผลที่ได้ไปหา
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้
ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาส

◊◊ เข้าใจว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คือจำ�นวนที่เป็น

ไปได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ซึ่งแสดงโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

◊◊ เข้าใจความหมายของความน่าจะเป็นที่เท่ากับ 0 และ
ความน่าจะเป็นที่เท่ากับ 1

◊◊ ประมาณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้มากพอ แล้วสังเกตความถี่สัมพัทธ์ของ
เหตุการณ์

◊◊ หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์โดยใช้การเขียนแจง
กรณี  ตาราง  แผนภาพ  หรือแผนภาพต้นไม้  

◊◊ นำ�ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในการแก้ปัญหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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11

คู่มือการใช้หลักสูตร

การวัดและเรขาคณิต

สถิติและความน่าจะเป็น

จำ�นวนและพีชคณิต

การวัดและเรขาคณิต

สถิติและความน่าจะเป็น

■■ จำ�นวนตรรกยะ

◊◊ จำ�นวนตรรกยะ
◊◊ เลขยกกำ�ลัง

■■ จำ�นวนจริง
■■ อัตราส่วน
■■ สมการ

◊◊ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
◊◊ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แสดงเป็นผังเพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหา
ในแต่ละชั้นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนี้
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จำ�นวนและพีชคณิต

◊◊ จำ�นวนเต็ม

ผังสาระการเรียนรู้แกนกลาง

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

◊◊ สมการกำ�ลังสองตัวแปรเดียว

■■ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
■■ ระบบสมการ
■■ พหุนาม

■■ การแยกตัวประกอบของพหุนาม
■■ ฟังก์ชันกำ�ลังสอง

■■ การสร้างทางเรขาคณิต

■■ มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
■■ พื้นที่ผิว

■■ ปริมาตร

■■ เส้นขนาน

■■ การแปลงทางเรขาคณิต

■■ ความเท่ากันทุกประการ
■■ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
■■ ความคล้าย

■■ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
■■ วงกลม

■■ สถิติ

■■ ความน่าจะเป็น
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือการใช้หลักสูตร

จำ�นวนและพีชคณิต

อัตราส่วน

■■ จำ�นวนเต็ม

■■ อัตราส่วนของจำ�นวนหลาย ๆ จำ�นวน

■■ ทศนิยมและเศษส่วน

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน

■■ จำ�นวนตรรกยะและสมบัติของ
จำ�นวนตรรกยะ

■■ สัดส่วน

สัดส่วน และร้อยละไปใช้

จำ�นวนเต็มบวก

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับจำ�นวนเต็ม  

■■ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิตโิ ดย

ใช้การสร้างพืน
้ ฐานทางเรขาคณิต

■■ การนำ�ความรูเ้ กีย
่ วกับการสร้าง

มิติสัมพันธ์
■■ หน้าตัดของรูปเรขาคณิต
สามมิติ

■■ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า   

สถิติ
■■ การตั้งคำ�ถามทางสถิติ

■■ การเก็บรวบรวมข้อมูล
■■ การนำ�เสนอข้อมูล

ด้านข้าง ด้านบนของ

▷   แผนภูมิรูปภาพ

ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

▷   กราฟเส้น

รูปเรขาคณิตสามมิติ

▷   แผนภูมิแท่ง

▷   แผนภูมิรูปวงกลม  

■■ การนำ�สถิติไปใช้ในชีวิตจริง

ไปใช้ในการแก้ปัญหา

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

■■ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

■■ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น

เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

■■ การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

สถิติและความน่าจะเป็น

■■ การแปลความหมายข้อมูล

จำ�นวนตรรกยะ และเลขยกกำ�ลัง

■■ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การสร้างทางเรขาคณิต

ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

■■ เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็น

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

55

การวัดและเรขาคณิต

จำ�นวนตรรกยะ

■■ สมบัติของจำ�นวนเต็ม

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

■■ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

สองตัวแปรและกราฟของความ
ิ จริง
สัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวต
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จำ�นวนและพีชคณิต

จำ�นวนตรรกยะ
■■ เลขยกกำ�ลังที่มีเลขชี้กำ�ลังเป็น
จำ�นวนเต็ม

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับจำ�นวนเต็ม
จำ�นวนตรรกยะ และเลขยกกำ�ลัง
ไปใช้
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การวัดและเรขาคณิต

จำ�นวนจริง
■■ จำ�นวนอตรรกยะ

■■ จำ�นวนจริง

■■ รากที่สองและรากที่สามของ
จำ�นวนตรรกยะ

การสร้างทางเรขาคณิต
■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

การสร้างทางเรขาคณิต
ไปใช้ในชีวิตจริง

■■ การนำ�ความรูเ้ กีย่ วกับจำ�นวนจริงไปใช้

พื้นที่ผิว

สถิติและความน่าจะเป็น

ปริมาตร

■■ การหาพื้นที่ผิวของปริซึม ■■ การหาปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอก

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

พื้นที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ใน
การแก้ปัญหา

สถิติ
■■ การนำ�เสนอและวิเคราะห์

และทรงกระบอก

ข้อมูล

ปริมาตรของปริซึมและ

▷   แผนภาพต้น

การแก้ปัญหา

▷   ค่ากลางของข้อมูล

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ
ทรงกระบอกไปใช้ใน

▷   แผนภาพจุด
▷   ฮิสโทแกรม

– ใบ

■■ การแปลความหมาย
ผลลัพธ์

■■ การนำ�สถิติไปใช้
ในชีวิตจริง

พหุนาม
■■ พหุนาม

■■ การบวก การลบ และการคูณ
ของพหุนาม

■■ การหารพหุนามด้วยเอกนาม
ที่มีผลหารเป็นพหุนาม

การแยกตัวประกอบของพหุนาม
■■ การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง

◊◊ สมบัติการแจกแจง

◊◊ กำ�ลังสองสมบูรณ์

◊◊ ผลต่างของกำ�ลังสอง

เส้นขนาน
■■ สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนาน
และรูปสามเหลี่ยม

การแปลงทางเรขาคณิต

ความเท่ากันทุกประการ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

■■ การเลือ
่ นขนาน

■■ ความเท่ากันทุกประการ

■■ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

■■ การหมุน

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

■■ การสะท้อน

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

การแปลงทางเรขาคณิต
ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ของรูปสามเหลี่ยม

ความเท่ากันทุกประการ
ไปใช้ในการแก้ปัญหา

และบทกลับ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ
บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จำ�นวนและพีชคณิต

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การวัดและเรขาคณิต

การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม

■■ อสมการเชิงเส้น

■■ การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

ตัวแปรเดียว

■■ การแก้อสมการเชิงเส้น
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พื้นที่ผิว

ปริมาตร

■■ การหาพื้นที่ผิวของ

■■ การหาปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และ

พีระมิด กรวย
และทรงกลม

ทรงกลม

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

ตัวแปรเดียว

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

พื้นที่ผิวของพีระมิด

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

ปริมาตรของพีระมิด

กรวย และทรงกลมไปใช้

การแก้อสมการเชิงเส้น

กรวย และทรงกลมไปใช้

ในการแก้ปัญหา

ตัวแปรเดียวไปใช้

สถิติและความน่าจะเป็น

ในการแก้ปัญหา

สถิติ
■■ ข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล

▷   แผนภาพกล่อง

■■ การแปลความหมาย
ผลลัพธ์

■■ การนำ�สถิติไปใช้
ในชีวิตจริง

ในการแก้ปัญหา

สมการกำ�ลังสอง

ระบบสมการ

ฟังก์ชันกำ�ลังสอง

ความคล้าย

■■ สมการกำ�ลังสอง

■■ ระบบสมการเชิงเส้น

■■ กราฟของฟังก์ชัน

■■ รูปสามเหลี่ยม

■■ การแก้สมการกำ�ลังสอง

■■ การแก้ระบบสมการ

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ

ตัวแปรเดียว
ตัวแปรเดียว

การแก้สมการกำ�ลังสอง
ตัวแปรเดียวไปใช้
ในการแก้ปัญหา

สองตัวแปร

เชิงเส้นสองตัวแปร

การแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรไปใช้
ในการแก้ปัญหา

กำ�ลังสอง

ฟังก์ชันกำ�ลังสองไปใช้
ในการแก้ปัญหา

ที่คล้ายกัน

ความคล้ายไปใช้
ในการแก้ปัญหา

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
■■ การนำ�ค่าอัตราส่วน

ตรีโกณมิติของมุม        
30 องศา 45 องศา

และ 60 องศา ไปใช้
ในการแก้ปัญหา

วงกลม

ความน่าจะเป็น

■■ วงกลม คอร์ด และ

■■ เหตุการณ์จาก

■■ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

■■ ความน่าจะเป็น

เส้นสัมผัส

การทดลองสุ่ม

■■ การนำ�ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไปใช้
ในชีวิตจริง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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12

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนี้มุ่งเน้น

การวัดและการประเมินการปฏิบัติงานในสภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ใกล้เคียงกับ

สภาพจริง รวมทั้งการประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพของผู้เรียนเพิ่มเติมจากความรู้

ทีไ่ ด้จากการท่องจำ� โดยใช้วธิ ก
ี ารประเมินทีห
่ ลากหลายจากการทีผ
่ เู้ รียน ได้ลงมือ

ปฏิบัติจริง ได้เผชิญกับปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำ�ลอง ได้แก้
ปัญหา สืบค้นข้อมูล และนำ�ความรู้ไปใช้ รวมทั้งแสดงออกทางการคิด

การวัดผลประเมินผลดังกล่าวมีจุดประสงค์สำ�คัญดังต่อไปนี้

1. เพื่ อ ตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและตั ด สิ น ผลการเรี ย นรู้ ต าม
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อนำ�ผลที่ได้จาก
การตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

2. เพือ
่ วินจ
ิ ฉัยความรูท
้ างคณิตศาสตร์และทักษะทีผ
่ เู้ รียนจำ�เป็นต้องใช้ในชีวต
ิ

ประจำ�วัน เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา การสืบค้น การให้เหตุผล
การสือ
่ สาร การสือ
่ ความหมาย การนำ�ความรูไ้ ปใช้ การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การควบคุมกระบวนการคิด และนำ�ผลที่ได้จากการวินิจฉัย
ผู้เรียนไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

3. เพือ
่ รวบรวมข้อมูลและจัดทำ�สารสนเทศด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ขอ
้ มูล
จากการประเมินผลที่ได้ในการสรุปผลการเรียนของผู้เรียนและเป็นข้อมูล

ป้ อ นกลั บ แก่ ผู้ เ รี ย นหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งตามความเหมาะสม รวมทั้ ง นำ �
สารสนเทศไปใช้วางแผนบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

การกำ�หนดจุดประสงค์ของการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน จะช่วย

ให้เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้ใน

สิ่งที่ต้องการวัดและนำ�ผลที่ได้ไปใช้งานได้จริง

คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีแนวทางที่สำ�คัญดังนี้
1. การวัดผลประเมินผลต้องกระทำ�อย่างต่อเนือ
่ ง โดยใช้ค�ำ ถามเพือ
่ ตรวจสอบ
และส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นเนื้ อ หา ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ทั ก ษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังตัวอย่างคำ�ถามต่อไปนี้ “นักเรียนแก้ปญ
ั หา

นีไ้ ด้อย่างไร” “ใครมีวธิ ก
ี ารนอกเหนือไปจากนีบ
้ า้ ง” “นักเรียนคิดอย่างไรกับ

วิธีการที่เพื่อนเสนอ” การกระตุ้นด้วยคำ�ถามที่เน้นการคิดจะทำ�ให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียน

มีโอกาสแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้คำ�ตอบของ

ผู้เรียนเป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการด้าน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้อีกด้วย

2. การวัดผลประเมินผลต้องสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่
ระบุไว้ตามตัวชีว้ ด
ั ซึง่ กำ�หนดไว้ในหลักสูตรทีส
่ ถานศึกษาใช้เป็นแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอน ทัง้ นีผ
้ ส
ู้ อนจะต้องกำ�หนดวิธก
ี ารวัดผลประเมินผล

เพือ
่ ใช้ตรวจสอบว่าผูเ้ รียนได้บรรลุผลการเรียนรูต
้ ามมาตรฐานทีก
่ �ำ หนดไว้
และต้องแจ้งตัวชี้วัดในแต่ละเรื่องให้ผู้เรียนทราบโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงตนเอง

3. การวัดผลประเมินผลต้องครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นการเรียนรู้ด้วย

การทำ�งานหรือการทำ�กิจกรรมทีส
่ ง่ เสริมให้เกิดสมรรถภาพทัง้ สามด้าน ซึง่ งาน
หรือกิจกรรมดังกล่าวควรมีลักษณะดังนี้
•

สาระในงานหรือกิจกรรมต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้การเชื่อมโยงความรู้

หลายเรื่อง
•
•

วิธีหรือทางเลือกในการดำ�เนินงานหรือการแก้ปัญหามีหลากหลาย

เงื่อนไขหรือสถานการณ์ของปัญหามีลักษณะปลายเปิด เพื่อให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตน
•

งานหรือกิจกรรมต้องเอื้ออำ�นวยให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสาร การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำ�เสนอในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การพูด การเขียน การวาดภาพ
•

งานหรือกิจกรรมควรมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ

      ชีวิตจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์
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ี ารทีห
่ ลากหลายและ
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ประเมิน
ก่อนเรียน

ผู้เรียน เช่น เมื่อต้องการวัดผลประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนอาจใช้
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เป็นการประเมินความรู้พื้นฐานและทักษะจำ�เป็นที่ผู้เรียนควรมี
ก่อนการเรียนรายวิชา บทเรียน หรือหน่วยการเรียนใหม่ ข้อมูล
ที่ได้จากการวัดผลประเมินผลจะช่วยให้ผู้สอนนำ�ไปใช้ประโยชน์

การทดสอบ การตอบคำ�ถาม การทำ�แบบฝึกหัด การทำ�ใบกิจกรรม หรือ

ในการจัดการเรียนรู้ดังนี้

การทดสอบย่อย เมื่อต้องการตรวจสอบพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน

(1) จัดกลุ่มผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตาม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรม

ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน

การเรียนรู้ การสัมภาษณ์ การจัดทำ�แฟ้มสะสมงาน หรือการทำ�โครงงาน

(2)  วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ้ โดยผูส
้ อนพิจารณา

การเลือกใช้วธิ ก
ี ารวัดทีเ่ หมาะสมและเครือ
่ งมือทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ จะทำ�ให้สามารถ

เลือกตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ กิจกรรม แบบฝึกหัด อุปกรณ์ และสื่อ

วัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้ ซึ่งจะทำ�ให้ผู้สอนได้ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ

การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความรู้พื้นฐานและทักษะของ

ผู้เรียนอย่างครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัดผลประเมินผล

ผู้เรียน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่กำ�หนดไว้

อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรตระหนักว่าเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

ทีใ่ ช้ในการประเมินตามวัตถุประสงค์หนึง่ ไม่ควรนำ�มาใช้กบ
ั อีกวัตถุประสงค์

หนึง่ เช่น แบบทดสอบทีใ่ ช้ในการแข่งขันหรือการคัดเลือกไม่เหมาะสมทีจ
่ ะ
นำ�มาใช้ตัดสินผลการเรียนรู้

5. การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการทีใ่ ช้สะท้อนความรูค
้ วามสามารถของ

ประเมิน
ระหว่างเรียน

ผู้ เ รี ย น ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาความรู้

เป็นการประเมินเพือ
่ วินจ
ิ ฉัยผูเ้ รียนในระหว่างการเรียน ข้อมูลทีไ่ ด้
จะช่วยให้ผู้สอนสามารถดำ�เนินการในเรื่องต่อไปนี้

(1) ศึ ก ษาพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเป็ น ระยะ ๆ

ว่ า ผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นาการเพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งใด ถ้ า พบว่ า ผู้ เ รี ย นไม่ มี

ความสามารถของตนเองให้ดข
ี น
ึ้ ในขณะทีผ
่ ส
ู้ อนสามารถนำ�ผลการประเมิน

พัฒนาการเพิ่มขึ้นผู้สอนจะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงที

มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ
่ ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูข
้ อง

(2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้าพบว่า

ผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการสอนของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องวัดผล

ผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียนใดจะได้จัดให้เรียนซ้ำ�  หรือผู้เรียนเรียนรู้

ประเมิ น ผลอย่ า งสม่ำ � เสมอและนำ � ผลที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย น

บทใด ได้ เ ร็ ว กว่ า ที่ กำ � หนดไว้ จ ะได้ ป รั บ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอน

การสอน ซึ่งจะแบ่งการประเมินผลเป็น 3 ระยะ ดังนี้

นอกจากนีย
้ งั ช่วยให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของผูเ้ รียนแต่ละคน

ประเมิน
หลังเรียน

เป็ น การประเมิ น เพื่ อ นำ � ผลที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ส รุ ป ผลการเรี ย นรู้ ห รื อ
เป็ น การวั ด ผลประเมิ น ผลแบบสรุ ป รวบยอดหลั ง จากสิ้ น สุ ด
ภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งผู้สอนสามารถ
นำ � ผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการวางแผนและพั ฒ นาการจั ด
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปริมาณกาแฟบด

ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
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เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้

ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาส

◊◊ แสดงความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนระหว่างปริมาณและใช้ความสัมพันธ์

ปริมาณน้ำ�

เชิงสัดส่วนแก้ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ

3. ครูควรอธิบายให้นักเรียนใช้หลักการคูณไขว้ในการหาคำ�ตอบของตัวแปร
ในสัดส่วน

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูให้ความหมายของสัดส่วน  และเน้นว่าสัดส่วนประกอบด้วยจำ�นวน

4 จำ�นวน  ในกรณีที่เขียนสัดส่วนในรูป  a : b  =  c : d  อาจเรียกจำ�นวน  
a, b, c และ d  ว่าจำ�นวนที่หนึ่ง  จำ�นวนที่สอง  จำ�นวนที่สาม และจำ�นวน
ที่สี่ของสัดส่วนตามลำ�ดับ

2. ครูควรเน้นว่า  ในการเขียนสัดส่วนจากโจทย์ปัญหาที่กำ�หนดให้นั้น
ลำ�ดับของจำ�นวนในแต่ละอัตราส่วนมีความสำ�คัญ  ตัวอย่างเช่น

4. ครูควรฝึกนักเรียนให้มีทักษะในการเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ  
และเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อสามารถ
นำ�ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละโดยใช้สัดส่วน

5. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาในชีวิตจริงที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน
ระหว่างปริมาณ  เพื่อให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนนั้น ๆ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ เช่น
■  ถ้าหัวใจของนักเรียนคนหนึ่งเต้น

6 ครั้ง ในทุก ๆ 5 วินาที  

    อยากทราบว่าหัวใจของนักเรียนคนนี้เต้นกี่ครั้งในเวลา 1 นาที
■  ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี

ป้าทิพย์ชงกาแฟ  5 ถ้วย โดยใช้อัตราส่วนของกาแฟบด 3 ช้อนโต๊ะต่อ
น้ำ� 5 ถ้วย ถ้าป้าทิพย์ต้องการเลี้ยงกาแฟผู้เข้าประชุมทั้งหมด 30 คน
คนละ 1 ถ้วย ป้าทิพย์จะต้องใช้กาแฟบดกี่ช้อนโต๊ะ

จากโจทย์ปัญหาข้างต้น ลำ�ดับของจำ�นวนจะต้องอยู่ในรูปปริมาณ
กาแฟบดเป็นช้อนโต๊ะต่อปริมาณน้ำ�เป็นถ้วย

    ทองเหลืองแต่ละชนิดแตกต่างกันที่ส่วนผสมของโลหะทั้งสองชนิดนี้
ทองเหลืองชนิดหนึ่งมีอัตราส่วนของน้ำ�หนักทองแดงต่อน้ำ�หนัก

    สังกะสีเป็น 7 : 3 ถ้าต้องการทองเหลืองหนัก 350 กรัม
    จะต้องใช้ทองแดงและสังกะสีผสมกันอย่างละกี่กรัม

6. เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน  

ครูควรนำ�โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
มาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเพิ่มขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวทางการวัดผลประเมินผล
นอกจากการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สถานการณ์ปัญหา

ทีใ่ ช้หรือการประเมินผลการเรียนรูข
้ องผูเ้ รียนทีม
่ ส
ี ว่ นสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่

สถานการณ์ปญ
ั หาทีส
่ ง่ เสริมการคิดวิเคราะห์และเปิดโอกาสให้นก
ั เรียนได้แสดง

ความคิด ซึง่ ครูควรกำ�หนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเพือ
่ ให้ผเู้ รียนสามารถตรวจสอบ
คุณภาพของคำ�ตอบที่ได้

คู่มือการใช้หลักสูตร
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ให้นักเรียนแสดงวิธีทำ�เพื่อตอบคำ�ถามต่อไปนี้
1. ในการทำ�แยมสตรอว์เบอร์รีครั้งหนึ่ง ถ้าใช้น้ำ�ตาล  2.5 กิโลกรัม  
จะต้องใช้สตรอว์เบอร์รีสดกี่กิโลกรัม (4 คะแนน)

2. ถ้าทำ�แยม  32 กิโลกรัม จะต้องใช้สตรอว์เบอร์รีสดและน้ำ�ตาล
อย่างละกี่กิโลกรัม  และใช้น้ำ�มะนาว กี่มิลลิลิตร (6 คะแนน)

3. ถ้าทำ�แยมสตรอว์เบอร์รี 1 กิโลกรัม ต้องลงทุน 175 บาท แล้วเจ้าของไร่
ควรขายแยมสตรอว์เบอร์รีซึ่งบรรจุขวดละ 4 ขีด ขวดละเท่าไรจึงจะได้

ตัวอย่าง
สถานการณ์
ปัญหา

กำ�ไร 30%  (ไม่คิดราคาของขวดที่ใช้บรรจุ) (8  คะแนน)
ไร่ ฟ้ า สวยในภาคเหนื อ ปลู ก ผลไม้ ฤ ดู ห นาวไว้ ห ลายชนิ ด เช่ น ลิ้ น จี่

(กำ�หนดเวลา 20 นาที คะแนนเต็ม 18 คะแนน)

สตรอว์เบอร์รี บางครั้งได้ผลผลิตต่อไร่มากและจำ�หน่ายไม่ทัน เจ้าของ

จะนำ�ผลไม้ที่ได้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต เช่น ทำ�น้ำ�ผลไม้

เฉลย

และทำ�แยม แยมสตรอว์เบอร์รข
ี องไร่ฟา้ สวยมีชอ
ื่ เสียงในเรือ
่ งรสชาติและ
ความอร่อย สูตรในการทำ�แยมสตรอว์เบอร์รี 1.6 กิโลกรัม เป็นดังนี้

1.

ให้ใช้สตรอว์เบอร์รีสด x กิโลกรัม  เมื่อใช้น้ำ�ตาล  2.5 กิโลกรัม  

จะได้อัตราส่วนของน้ำ�หนักสตรอว์เบอร์รีสดต่อน้ำ�หนักน้ำ�ตาล
เป็น x : 2.5  

แยมสตรอว์เบอร์รี

สตรอว์เบอร์รีสด    1.1    กิโลกรัม
น้ำ�ตาล                 1       กิโลกรัม

น้ำ�มะนาว             1.2    มิลลิลิตร

จากสิ่งที่กำ�หนดให้  ถ้าใช้สตรอว์เบอร์รีสด  1.1 กิโลกรัม  
ต้องใช้น้ำ�ตาล  1 กิโลกรัม  จะได้อัตราส่วนของน้ำ�หนัก
สตรอว์เบอร์รีสดต่อน้ำ�หนักน้ำ�ตาล เป็น  1.1 : 1  
เขียนสัดส่วนได้ดังนี้

   x
				 2.5

     1.1
=
  1

จะได้

x ×  1 =   2.5 × 1.1

ดังนั้น

   x

=   2.75

นั่นคือ   จะต้องใช้สตรอว์เบอร์รีสด  2.75  กิโลกรัม
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32
เนื่องจากจะทำ�แยมสตรอว์เบอร์รี 32 กิโลกรัม ซึ่งเป็น  1.6

เกณฑ์การให้คะแนน

หรือ 20 เท่าของแยม 1.6 กิโลกรัม จึงต้องใช้สตรอว์เบอร์รีสด  
น้ำ�ตาล และน้ำ�มะนาว เป็น 20 เท่าของทุกจำ�นวนในสูตร
การทำ�แยมสตรอว์เบอร์รี  1.6  กิโลกรัม
จึงใช้

สตรอว์เบอร์รีสด 20 × 1.1  =  22

กิโลกรัม

น้ำ�มะนาว

มิลลิลิตร

น้ำ�ตาล

ดังนั้น  ต้องใช้

20 × 1     =  20

กิโลกรัม

20 × 1.2  =  24

ข้อ
(คะแนนเต็ม)
1 (4)

น้ำ�มะนาว

คะแนน

•

กำ�หนดตัวแปรได้สอดคล้องกับเงื่อนไขของโจทย์

1

•

หาค่าตัวแปรในสัดส่วนได้ถูกต้อง

1

•

20  กิโลกรัม

เขียนสัดส่วนได้ถูกต้อง

สรุปคำ�ตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไข
ของโจทย์

1
1

24  มิลลิลิตร
2 (6)

3.

รายการประเมิน

•

สตรอว์เบอร์รีสด 22  กิโลกรัม

น้ำ�ตาล
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เนื่องจาก 1 กิโลกรัม มี  10 ขีด

•

ได้ถูกต้อง

3

สรุปคำ�ตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไข

1

•

แสดงแนวคิดเพื่อนำ�ไปสู่การหาต้นทุนของแยม

2

•

กำ�หนดตัวแปรได้สอดคล้องกับเงื่อนไขของโจทย์

2

หาค่าตัวแปรในสัดส่วนได้ถูกต้อง

1

•

เจ้าของไร่ต้องการขายให้ได้กำ�ไร  30%

ต้องเป็น 20 เท่าของปริมาณของสูตรการทำ�แยม

2

แสดงวิธีหาปริมาณของสตรอว์เบอร์รีสด น้ำ�ตาล

•

175
จากโจทย์  จะได้ต้นทุนแยมสตรอว์เบอร์รีขีดละ  
  =  17.50  บาท
10
ขวดที่บรรจุ  4 ขีด  มีต้นทุนขวดละ  4 × 17.50  =  70  บาท

แสดงแนวคิดเพื่อนำ�ไปสู่การหาส่วนผสมที่ใช้ว่า

หมายความว่า  ลงทุน  100 บาท  ต้องขายให้ได้กำ�ไร  30 บาท

และน้ำ�มะนาว ที่ถูกต้องได้ (คำ�ตอบละ 1 คะแนน)
ของโจทย์

ในการลงทุน  70 บาท  สมมติให้ขายได้กำ�ไร  y บาท
เขียนสัดส่วนได้เป็น
จะได้

y
70
       y × 100
     y
                  y

ดังนั้น  ต้องขายให้ได้กำ�ไร  21 บาท

30
=   
100
=   70 × 30
70 × 30
=   
100
=    21

นั่นคือ  ต้องขายแยมขวดละ  70 + 21  =  91 บาท

3 (8)

•
•
•

สตรอว์เบอร์รีขวดละ 4 ขีด  ได้ถูกต้อง
เขียนสัดส่วนได้ถูกต้อง

สรุปคำ�ตอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไข
ของโจทย์

1
2
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ตัวชี้วัด

เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้

ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาส

◊◊ อธิบายการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต และรูปเรขาคณิตสองมิติ
โดยให้เหตุผลประกอบ

คู่มือการใช้หลักสูตร
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2. ครูให้นักเรียนทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว โดยครู

ยกตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่นักเรียนเคยพบเห็น เช่น หน้าจั่ว

หลังคาโบสถ์ หรือศาลา เพื่อนำ�เข้าสู่บทนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

บนระนาบที่กล่าวว่า “รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว
เท่ากันสองด้าน”

จากนั้นให้นักเรียนสำ�รวจและค้นหาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

ด้วยตนเอง โดยใช้ค�ำ ถามเป็นกรอบในการกระตุน
้ ให้นก
ั เรียนค้นหาคำ�ตอบ
และนำ�สมบัติของความเท่ากันทุกประการมาใช้ในการอธิบาย ให้เหตุผล

ซึ่งคำ�ตอบที่ได้จากการสำ�รวจเป็นไปตามสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูทบทวนให้นักเรียนเห็นว่า การตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูป ต้องตรวจสอบการเท่ากันของความยาวของด้านที่

สมนัยกัน 3 คู่ และการเท่ากันของขนาดของมุมคู่ที่สมนัยกันอีกสามคู่ ซึ่ง

เราสามารถตรวจสอบการเท่ากันของความยาวของด้านหรือขนาดของมุม
เพียง 3 คู่ ตามเงื่อนไขที่กำ�หนด ก็เป็นการเพียงพอที่จะสรุปว่า
รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ  ดังต่อไปนี้

■■ การทบทวนรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – มุม – ด้าน  
ครูควรเน้นย้ำ�ว่า

“รูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปดังกล่าว มีด้านยาวเท่ากันสองคู่ และมุมที่มี

ขนาดเท่ากันนั้นต้องเป็นมุมที่อยู่ในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากัน จึงจะเป็น

เงื่อนไขที่เพียงพอจะสรุปว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ”

■■ การทบทวนรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม
ครูควรเน้นย้ำ�ว่า

“รูปสามเหลี่ยมสองรูปดังกล่าว มีขนาดของมุมเท่ากันสองคู่ และความยาว
ของด้านซึ่งเป็นแขนร่วมของมุมทั้งสองต้องเท่ากัน จึงจะเป็นเงื่อนไขที่
เพียงพอจะสรุปว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ”

■■ การทบทวนรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – ด้าน – ด้าน  
ครูควรเน้นย้ำ�ว่า

“รูปสามเหลี่ยมสองรูปดังกล่าว มีด้านยาวเท่ากันสามคู่ ก็เป็นเงื่อนไขที่

เพียงพอจะสรุปว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ โดยไม่ต้อง
พิจารณาขนาดของมุม”

และนำ�ไปใช้อ้างอิงในการพิสูจน์ได้ เช่น
■

เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะแบ่งรูปสามเหลี่ยม

■

มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากัน

      หน้าจั่วออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ

3. ครูยกตัวอย่างการสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุม เพื่อแสดงการนำ�สมบัติของ

ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการพิสูจน์เพื่อยืนยันว่า

ผลจากการสร้างนั้นเป็นจริง คือ เส้นแบ่งครึ่งมุมที่สร้างนั้นแบ่งมุมออกเป็น
สองมุมที่มีขนาดเท่ากัน

4. เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของความเท่ากันทุกประการ ครูนำ�โจทย์

ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการมาให้นักเรียน
ร่วมกันฝึก เช่น

รัมภานำ�ไม้ไผ่ที่มีความยาว 1 เมตร และ 2.5 เมตร อย่างละสองอัน

มาเรียงเพื่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้ววัดความยาวของ เส้นทแยง
มุมทั้งสองของรูปสี่เหลี่ยม ถ้าเส้นทแยงมุมยังยาวไม่เท่ากัน รัมภาก็
จัดไม้ไผ่ทั้งสี่ใหม่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน แล้ว

รัมภาก็บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมที่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นักเรียนคิดว่า
รูปสี่เหลี่ยมที่รัมภาสร้างจากไม้ไผ่ดังกล่าวนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

5. ครูและนักเรียนร่วมกันนำ�เสนอและอภิปรายถึงสถานการณ์ที่เราสามารถ
นำ�ความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการมาประยุกต์ใช้ได้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวทางการวัดผลประเมินผล
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เฉลย

นอกจากการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สถานการณ์ปัญหา

ทีใ่ ช้หรือการประเมินผลการเรียนรูข
้ องผูเ้ รียนทีม
่ ส
ี ว่ นสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่

สถานการณ์ปญ
ั หาทีส
่ ง่ เสริมการคิดวิเคราะห์และเปิดโอกาสให้นก
ั เรียนได้แสดง

ความคิด  ซึง่ ครูควรกำ�หนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเพือ
่ ให้ผเู้ รียนสามารถตรวจสอบ
คุณภาพของคำ�ตอบที่ได้

ตัวอย่าง
สถานการณ์
ปัญหา

ปัญหาว่าวหางปลา
กำ�หนดให้        ABCD  เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว  

1.

มี  AB  =  AD, BC  =  DC และ AC เป็น

เท่ากัน   เพราะ

พิจารณา  Δ ABC  และ  Δ ADC

เนื่องจาก    AB  =  AD  และ  BC  =  DC  (กำ�หนดให้)

เส้นทแยงมุม  ต่อ AB  ถึงจุด E  และต่อ AD

     AC  =  AC                ( AC เป็นด้านร่วม)

ถึงจุด F  ให้  AE  =  AF   ลาก CE และ CF

จะได้    Δ ABC  =   Δ ADC          (ด.ด.ด.)
ดังนั้น      ABC   =  ADC

ABC =  ADC หรือไม่  เพราะเหตุใด (3  คะแนน)

3.

BE  =  DF หรือไม่ เพราะเหตุใด (3  คะแนน)

2.
4.

5.

CBE  =  CDF  หรือไม่  เพราะเหตุใด (3  คะแนน)
Δ BCE   =   Δ DCF หรือไม่ เพราะเหตุใด (3  คะแนน)
CE  =  CF หรือไม่ เพราะเหตุใด (3  คะแนน)

(กำ�หนดเวลา 15 นาที คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากัน

ทุกประการ จะมีขนาดเท่ากัน)

จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้
1.

(มุมคู่ที่สมนัยกันของ

2.

เท่ากัน   เพราะ

ABC + CBE  =  ADC + CDF  =  180o
แต่       ABC  =  ADC

ดังนั้น   CBE  =  CDF  

(ขนาดของมุมตรงและ

สมบัติของการเท่ากัน)

(ผลจากข้อ 1)

(สมบัติของการเท่ากัน)
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เกณฑ์การให้คะแนน
(กำ�หนดให้)

(กำ�หนดให้)

(สมบัติของการเท่ากัน)

ข้อ
(คะแนนเต็ม)

รายการประเมิน

คะแนน

การตรวจให้คะแนนแต่ละข้อ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องในการใช้สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต
4.

เท่ากันทุกประการ  เพราะ
                  BC  =  DC

   CBE  =  CDF

และ            BE  =  DF

จะได้     Δ BCE  =   Δ DCF

ให้หักรวม 1 คะแนน

2. ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องในการอ้างอิงในวงเล็บ

(กำ�หนดให้)

ให้หักรวม 1 คะแนน  

(ผลจากข้อ 2)

      ทัง้ นีก
้ ารหักคะแนน ต้องไม่มากกว่าคะแนนทีน
่ ก
ั เรียนได้รบ
ั ในข้อนัน
้

(ผลจากข้อ 3)

(ด.ม.ด.)

1 (3)
5.

เท่ากัน  เพราะ

                        Δ BCE   =   Δ DCF
ดังนั้น

    CE   =   CF

(ผลจากข้อ 4)

(ด้านคู่ที่สมนัยกันของ

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากัน
ทุกประการจะยาวเท่ากัน)

•
•
•
•
•

ตอบถูกต้อง ให้เหตุผลและอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์

ตอบถูกต้อง ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ว่า  Δ ABC = Δ ADC
แต่ไม่ได้สรุปว่า  ABC  =  ADC หรือสรุปไม่ถูกต้อง

3
2

ตอบถูกต้อง ให้เหตุผลและอ้างอิงเพียงบางส่วนที่อาจนำ�ไปสู่

1

ตอบถูกต้อง แต่ไม่ได้ดำ�เนินการในขั้นต่อไปหรือดำ�เนินการ

0.5

การสรุปได้ว่า  ABC  =  ADC
ในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ ทั้งไม่ได้ดำ�เนินการในขั้นต่อไปหรือ
ดำ�เนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

0
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เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ
(คะแนนเต็ม)
2 (3)

รายการประเมิน
•
•

•

•
•

3 (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

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

ข้อ
(คะแนนเต็ม)

3

4 (3)

2

1

ตอบถูกต้อง  แต่ไม่ได้ดำ�เนินการในขั้นต่อไปหรือดำ�เนินการ

0.5

ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ  ทั้งไม่ได้ดำ�เนินการในขั้นต่อไป

0

ในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

หรือดำ�เนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

ตอบถูกต้อง  ให้เหตุผลและอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์
ตอบถูกต้อง  ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ว่า  

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

ตอบถูกต้อง  ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ว่า  AE  =  AF และ
AB  =  AD   แต่ไม่ดำ�เนินการในขั้นต่อไปหรือดำ�เนินการใน
ขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

ตอบถูกต้อง   แต่ไม่ได้ดำ�เนินการในขั้นต่อไปหรือดำ�เนินการ
ในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ  ทั้งไม่ได้ดำ�เนินการในขั้นต่อไป
หรือดำ�เนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง
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3
2

1

0.5
0

รายการประเมิน
•
•

•
•
•

5 (3)

•
•
•
•

ตอบถูกต้อง  ให้เหตุผลและอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์

ตอบถูกต้อง  ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ในประเด็นว่า  

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

ตอบถูกต้อง  แต่ให้เหตุผลและอ้างอิงถึงการเท่ากันของ

ขนาดของด้านหรือขนาดของมุมได้ไม่ครบทั้งสามประเด็น

คะแนน
3
2

1

ตอบถูกต้อง แต่ไม่ได้ดำ�เนินการในขั้นต่อไปหรือดำ�เนินการ

0.5

ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ  ทั้งไม่ได้ดำ�เนินการในขั้นต่อไป

0

ตอบถูกต้อง  ให้เหตุผลและอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์

3

ในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

หรือดำ�เนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

ตอบถูกต้อง  ให้เหตุผลและอ้างอิงจนสรุปได้ว่า  Δ BCE  = Δ DCF  
แต่ไม่ได้สรุปว่า  CE  =  CF  หรือสรุปไม่ถูกต้อง

2

ตอบถูกต้อง แต่ไม่ได้ดำ�เนินการในขั้นต่อไปหรือดำ�เนินการ

0.5

ตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบ  ทั้งไม่ได้ดำ�เนินการในขั้นต่อไป

0

ในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

หรือดำ�เนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตัวอย่าง
สถานการณ์
ปัญหา

คู่มือการใช้หลักสูตร
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ปัญหาท่อส่งน้ำ�มัน

					

เกณฑ์การให้คะแนน

วิศวกรต้องการวางท่อส่งน้ำ�มันลอดใต้ภูเขาเป็น
A

B
ที่ราบโล่ง

แนวเส้นตรงจาก ตำ�แหน่งทีจ่ ด
ุ A ถึงจุด B หน้าภูเขา
เป็นที่ราบโล่ง วิศวกรแสดงวิธีหาความยาวของ

ท่อส่งน้ำ�มันใต้ภูเขาจากจุด A ถึงจุด B โดยทำ�ดังนี้

ข้อ
(คะแนนเต็ม)
(2)

รายการประเมิน

ส่วนที่หนึ่ง การตอบว่าแนวคิดของวิศวกรถูกต้องหรือไม่
•

B

1.   สร้าง  Δ ABC  

A

B

      บนที่ราบโล่ง

2.   ต่อ  AC  ไปทาง

      จุด  C  ถึงจุด E  

      หน้าภูเขา

      ให้  CE  =  AC
C

      ต่อ  BC  ไปทาง

      จุด  C  ถึงจุด F       

       ให้  CF  =  BC       

       ลาก  EF
E

F

วิศวกรบอกว่าสามารถหาความยาวของ  AB  โดยวัดความยาวของ  EF  แทน  

แนวคิดของวิศวกรถูกต้องหรือไม่ จงให้เหตุผลทางเรขาคณิตประกอบคำ�ตอบ
(กำ�หนดเวลา 7 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

เฉลย
พิจารณา   Δ ABC  และ  Δ EFC   ซึ่งมี

และ
ดังนั้น

        AC   =   EC

(จากการสร้าง)

       ACB  =  ECF

(ถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกัน

(จากการสร้าง)

แล้วมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน)

    Δ ABC  =  Δ EFC      (ด.ม.ด.)

จะได้               AB  =  EF

(ด้านคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยม

สองรูปที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากัน)

ตอบถูกต้อง   

ตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ

2
0

ส่วนที่สอง การให้เหตุผลและอ้างอิงประกอบคำ�ตอบ

การให้เหตุผลและอ้างอิง ใช้เกณฑ์การให้คะแนนโดยแบ่งเป็นตอน ๆ  
โดยแยกการให้คะแนนส่วนที่เป็นข้อความแสดงเหตุผล  และส่วนของ

การอ้างอิง ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในเฉลย   ซึ่งกำ�หนดเป็นภาพรวมของ
การให้คะแนนดังนี้
•

แสดงว่า Δ ABC = Δ EFC  และมีผลทำ�ให้ได้ว่า  AB = EF  

8

•

แสดงว่า  Δ ABC = Δ EFC  และมีผลทำ�ให้ได้ว่า  AB = EF  

5-7

แสดงว่า  Δ ABC = Δ EFC  และมีผลทำ�ให้ได้ว่า  AB = EF  

1-4

•

•

แนวคิดของวิศวกรถูกต้อง   ด้วยเหตุผลดังนี้

        BC   =   FC

(8)

คะแนน

ปัญหานี้มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน แบ่งให้คะแนนเป็น 2 ส่วน ดังนี้
•

A
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โดยระบุข้อความแสดงเหตุผลและการอ้างอิงได้ถูกต้องสมบูรณ์
โดยระบุข้อความแสดงเหตุผลได้ถูกต้องแต่การอ้างอิงไม่สมบูรณ์
โดยระบุข้อความแสดงเหตุผลแต่เพียงคร่าว ๆ  และการอ้างอิง
ไม่สมบูรณ์

ทำ�ได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำ�หนดข้างต้น หรือไม่ได้ทำ�

หมายเหตุ ในการตรวจให้คะแนน ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องในการใช้

สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต  ให้หักรวม  1  คะแนน โดยการหักคะแนน   
ต้องไม่มากกว่าคะแนนที่นักเรียนได้รับ

0
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ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์

เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้

ครูควรจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาส

◊◊ อธิบายลักษณะคำ�ตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจาก
การสังเกตระบบสมการหรือกราฟ

◊◊ แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรสองสมการโดยใช้วิธีทางพีชคณิต

จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้เข้าใจความหมายของ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และความหมายของคำ�ตอบของ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตลอดจนลักษณะคำ�ตอบของ

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ซึ่งคำ�ตอบอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้

·  มีคำ�ตอบเดียว (กราฟของสมการทั้งสองตัดกันที่จุดเพียงจุดเดียว)

·  มีคำ�ตอบมากมายไม่จำ�กัด (กราฟของสมการทั้งสองทับกันหรือเป็น
   เส้นเดียวกัน)

·  ไม่มีคำ�ตอบ (กราฟของสมการทั้งสองขนานกัน)

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. จากระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของแต่ละกรณีในข้อ 3 กล่าวคือ
กรณีที่ 1

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

กรณีที่ 2

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

กรณีที่ 3

ระบบสมการคือ

3x – y     =      3

        y       =     -2x + 2
ระบบสมการคือ

        x     =     2y + 1
      4y     =     2x – 2
ระบบสมการ คือ

      3x     =     2y – 6

           4y – 6x       =    -6

ในแต่ละกรณีข้างต้น ครูให้นักเรียนจัดสมการให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน

แล้วให้นักเรียนสังเกตสัมประสิทธิ์ของ x และ y จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปดังในตารางต่อไปนี้
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ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร

2x + y = 20 10

Y

จากระบบสมการทีก
่ �ำ หนดให้
จะเห็นว่า สัมประสิทธิ์ของ x

2
-10 -8

-6

-4 -2
-2

ไม่เท่ากัน และสัมประสิทธิ์

(1, 0)
0

2

4

6

8

10

X

-4

ของ y ไม่เท่ากัน ซึ่งเราไม่

สามารถทำ�ให้สัมประสิทธิ์
ของ x เท่ากันได้และ

-6

ไม่สามารถทำ�ให้สัมประสิทธิ์

-8
-10

ของ y เท่ากันได้พร้อม ๆ กัน

กราฟของระบบสมการเป็นเส้นตรงสองเส้น

มีคำ�ตอบเพียงคำ�ตอบเดียว

8
4

     2y = x – 1

-6

-4 -2
-2

ของ x ไม่เท่ากัน และ

x - 2y = 1

2
-10 -8

ให้จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์

2x - 4y = 2

6

หรือ

     4y = 2x – 2

จากระบบสมการที่กำ�หนด

10

     2x – 4y  =  2

0

2

4

สัมประสิทธิ์ของ y ไม่เท่ากัน

6

8

10

X

-4
-6
-8
-10

กราฟของระบบสมการเป็นเส้นตรงสองเส้น
ที่ทับกัน หรือเป็นเส้นตรงเดียวกัน

2
-10 -8

ดังนั้น  ระบบสมการนี้มีคำ�ตอบมากมายไม่จำ�กัด

-6

-4 -2
-2

0

2

4

6

8

10

-4

     4y = 6x – 6

-6
-8
-10

กราฟของระบบสมการเป็นเส้นตรงสองเส้น
ดังนั้น  ระบบสมการนี้ไม่มีคำ�ตอบ

Y

       x – 2y  =  1

     6x – 4y  =  6  

แต่เราสามารถทำ�ให้

สัมประสิทธิข
์ อง x เท่ากันได้
ทำ�ให้สัมประสิทธิ์ของ y
เท่ากันได้  และทำ�ให้ค่า

คงตัวเท่ากันได้พร้อม ๆ กัน
กรณีนี้ ระบบสมการ

มีคำ�ตอบมากมายไม่จำ�กัด

จะเห็นว่าสัมประสิทธิข
์ อง x

6x - 4y = 6

ที่ขนานกัน

ดังนั้น ระบบสมการนี้มีคำ�ตอบเพียงคำ�ตอบเดียว

กรณีที่ 2

4

กรณีนี้ ระบบสมการ

ที่ติดกัน เพียงจุดเดียว

จากระบบสมการทีก
่ �ำ หนดให้

6

    3x – 2y  =  -6

     2y = 3x + 6

3x - 2y = -6

8

กรณีที่ 3

หรือ

สัมประสิทธิ์ของ
x และ y

กราฟ
Y

4

หรือ

ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร
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10

6

     2x + y  =  2

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3x + y = 3

8

     3x – y  =  3

     y = -2x + 2

สัมประสิทธิ์ของ
x และ y

กราฟ

กรณีที่ 1

     y = 3x – 3

คู่มือการใช้หลักสูตร

ไม่เท่ากัน  และสัมประสิทธิ์
X

ของ y ไม่เท่ากัน  แต่เรา

สามารถทำ�ให้สม
ั ประสิทธิ์

ของ x เท่ากันได้ และทำ�ให้

สัมประสิทธิข
์ อง  y เท่ากันได้  
แต่ไม่สามารถทำ�ให้คา่ คงตัว
เท่ากันได้พร้อม ๆ กัน  

กรณีน  ้ี ระบบสมการไม่มี
คำ�ตอบ

5. ครูให้นักเรียนฝึกหาว่า ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่กำ�หนดให้

มีคำ�ตอบเดียว มีคำ�ตอบมากมายไม่จำ�กัด หรือไม่มีคำ�ตอบ โดยใช้วิธี

การสังเกตสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในระบบสมการและวิธีการเขียนกราฟ
6. ครูทบทวนสมบัติของการเท่ากันโดยยกตัวอย่างประกอบ พร้อมทั้งอธิบาย
ให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการแก้ระบบสมการ
เช่น       +        และ        ×  3  เป็
นต้น
1
2
2

7. ครูยกตัวอย่างการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้สมบัติของ
การเท่ากัน ซึ่งอาจทำ�ได้ด้วยการกำ�จัดตัวแปรหรือการแทนค่าตัวแปร

เพื่อทำ�ให้ได้สมการเชิงเส้นที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว พร้อมทั้งให้นักเรียน
ฝึกทักษะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
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แนวทางการวัดผลประเมินผล

■■ หลังจากที่นักเรียนฝึกการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแล้ว

ครูควรฝึกให้นักเรียนใช้ความรู้สึกเชิงจำ�นวนเพื่อพิจารณาความสมเหตุ

นอกจากการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สถานการณ์ปัญหา

สมผลของคำ�ตอบที่ได้ และควรย้ำ�กับนักเรียนว่าให้ตรวจสอบคำ�ตอบ

ที่ใช้หรือการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีส่วนสำ�คัญ   โดยเฉพาะอย่าง

ในกระดาษทด โดยไม่ต้องเขียนแสดงการตรวจสอบให้เห็น เพื่อให้

ยิ่งสถานการณ์ปัญหาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

นักเรียนเห็นประโยชน์ของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ครูนำ�

แสดงความคิด  ซึ่งครูควรกำ�หนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ เช่น จำ�นวน

ตรวจสอบคุณภาพของคำ�ตอบที่ได้

อัตราส่วนและร้อยละ ระยะทาง อัตราเร็ว และเวลา มาให้นักเรียนร่วมกัน

ฝึกเขียนและแก้ระบบสมการ ซึ่งถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยใช้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวอาจทำ�ได้ยุ่งยากกว่าหรืออาจทำ�ไม่ได้ ดังตัวอย่างปัญหาต่อไปนี้
■ ถ้าครึ่งหนึ่งของจำ�นวนหนึ่งเป็นสามเท่าของจำ�นวนอีกจำ�นวนหนึ่ง
   และสองเท่าของผลบวกของสองจำ�นวนนั้นเป็น 98 จงหาจำ�นวน
   สองจำ�นวนนั้น

■ ปุ๊กลุกมีเงินเก็บอยู่ 50,000 บาท ส่วนหนึ่งนำ�ไปฝากธนาคารเพื่อรับ

   ดอกเบี้ย 1.5% ส่วนที่เหลือนำ�ไปลงทุนเพื่อรับเงินปันผล 4% สิ้นปีมี

   รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรวมกัน 1,800 บาท อยากทราบว่า
   ปุ๊กลุกนำ�เงินไปฝากธนาคารกี่บาท

■ หมากและมินต์ขับรถออกจากจุดเริ่มต้นเดียวกันไปในทิศทางตรงข้ามกัน    
โดยหมากขับรถด้วยอัตราเร็วมากกว่ามินต์อยู่ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ตัวอย่าง
สถานการณ์
ปัญหา

ญาดาและแก้วตาชวนกันไปเดินเล่นทีห
่ า้ งสรรพสินค้าแห่งหนึง่ แล้ว

แวะเข้าไปซื้อขนมในซูเปอร์มาร์เก็ต โดยญาดาซื้อถั่วอบกรอบ 3 ถุง และ
ลูกอม 4 ถุง  คิดเป็นเงิน 157 บาท ส่วนแก้วตาซื้อถั่วอบกรอบ 4 ถุง และ
ลูกอม 2 ถุง คิดเป็นเงิน 126 บาท  ระหว่างที่ทั้งสองคนเดินทางกลับบ้าน

เขาพบเพือ
่ นสองคนคือ สมยศและอานนท์ หลังจากทักทายกันแล้ว

สมยศและอานนท์เห็นว่าญาดาและแก้วตาซื้อขนมมา จึงขอซื้อต่อในราคา
ที่ซื้อมา

   หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมง ทั้งสองคนอยู่ห่างกัน 120 กิโลเมตร
   จงหาว่าแต่ละคนขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไร

8. ครูควรย้ำ�กับนักเรียนว่า ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรนั้น เมื่อได้คำ�ตอบของระบบสมการแล้ว ต้องตรวจสอบด้วยว่า
คำ�ตอบนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์ หรือไม่ เพราะบางครั้งคำ�ตอบ
ที่ได้จากการแก้ระบบสมการอาจไม่ใช่คำ�ตอบของโจทย์ปัญหา
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จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้
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)

(กำ�หนดเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
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เกณฑ์การให้คะแนน

เฉลย

1.

ให้ซื้อถั่วอบกรอบมาราคาถุงละ  
และซื้อลูกอมมาราคาถุงละ

x    บาท

(1 คะแนน)

y    บาท

ญาดาซื้อถั่วอบกรอบ 3 ถุง และลูกอม 4 ถุง คิดเป็นเงิน 157 บาท
จะได้สมการเป็น 3x + 4y  =    157  

1     (1 คะแนน)

แก้วตาซื้อถั่วอบกรอบ  4 ถุง และลูกอม  2  ถุง คิดเป็นเงิน 126 บาท
จะได้สมการเป็น 4x + 2y  =     126

2    ×  2  ;                        8x + 4y  =     252

    –       ;    (8x
+ 4y) – (3x + 4y) =     252 – 157
3
1
   8x + 4y – 3x – 4y

              

  5x

                         

   x

3(19) +  4y  
4y

                                 

4y

y  

ข้อ
(คะแนนเต็ม)
1 (9)
(1)

2     (1 คะแนน)
(2)

=     95

=     95

=      19

    (2 คะแนน)

=      157

=       25

    (2 คะแนน)

ดังนัน
้ ซือ
้ ถัว่ อบกรอบมาราคาถุงละ 19 บาท และซือ
้ ลูกอมมาราคาถุงละ 25  บาท

(4)

ถ้าสมยศซื้อถั่วอบกรอบ 1 ถุง และลูกอม 1 ถุง เขาจะต้องจ่ายเงิน
19 + 25 = 44 บาท

    (2 คะแนน)

ส่วนที่หนึ่ง
•

ดังนั้นเขาจะซื้อขนม ไม่ได้ ตามที่ต้องการ

    (1 คะแนน)

(2)

0

แสดงแนวคิดเพื่อนำ�ไปสู่การเขียนสมการและเขียนสมการ

2

•

แสดงแนวคิดเพื่อนำ�ไปสู่การเขียนสมการ แต่เขียนสมการไม่ถูกต้อง

1

เขียนไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียน

0

ได้ถูกต้อง (สมการละ 1 คะแนน)

หรือไม่แสดงแนวคิด แต่เขียนสมการได้ถูกต้อง

ส่วนที่สาม
•

แสดงการแก้ระบบสมการหาค่าตัวแปรได้ถูกต้อง

4

•

แสดงการแก้ระบบสมการหาค่าตัวแปรได้ถูกต้องบางส่วน

2

(ตัวแปรละ 2 คะแนน)

แสดงการแก้สมการหาค่าตัวแปรไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดง
การแก้สมการหาค่าตัวแปร

ส่วนที่สี่

0

•

ตอบได้ถูกต้องว่า สมยศต้องจ่ายเงินกี่บาท (44 บาท)

2

•

ตอบได้ถูกต้องว่า อานนท์จะซื้อขนมได้ตามต้องการหรือไม่ (ไม่ได้)

1

•
2 (1)

กำ�หนดตัวแปรไม่ถูกต้อง หรือไม่กำ�หนดตัวแปร

1

•

ราคารวมกัน 44 บาท

แต่อานนท์มีเงินเพียง 40 บาท

กำ�หนดตัวแปรได้ถูกต้อง

ส่วนที่สอง

•

จากข้อ 1 ทราบว่า ถั่วอบกรอบ 1 ถุง และลูกอม 1 ถุง

คะแนน

แบ่งให้คะแนนเป็นสี่ส่วน ดังนี้

•

=      157 – 57
=      100

รายการประเมิน

•

3

แทน  x  ด้วย 19  ในสมการ       จะได้
1

2.
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•

ตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ

ตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ

0

0
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สถิติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรคณิตศาสตร์มาหลายทศวรรษนั้นมัก

จะถูกมองว่าเป็นศาสตร์เดียวกัน ทัง้ ทีจ
่ ริงแล้วศาสตร์ทงั้ สองมีความแตกต่างกัน
ความแตกต่ า งที่ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน คื อ สถิ ติ จ ะมี จุ ด เน้ น ที่ ค วามผั น แปร

(variability) ของข้ อ มู ล และอาศั ย บริ บ ทของข้ อ มู ล อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
โดยการผันแปรที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่แตกต่างกันไป เช่น การผันแปรที่เกิดจาก
ความแตกต่างของประชากร การผันแปรที่เกิดจากการทดลอง การผันแปรที่
หลักสูตร การสอน และการวัดผลประเมินผล เป็นองค์ประกอบหลัก

ที่สำ�คัญในการออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ หากมีการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง จะส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นตามไปด้วย

ดังนั้น เพื่อความสอดคล้องและเกิดประสิทธิผลในการนำ�ไปใช้ กลุ่มสาระการ

เรียนรูค
้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

เกิดจากการสุ่มประชากร เป็นต้น ในขณะที่คณิตศาสตร์จะมุ่งเน้นกับการค้นหา
คำ�ตอบที่แน่ชัดและอาจให้ความสนใจที่บริบทข้อมูลหรือไม่ก็ได้   ดังนั้นการ

ทำ�ความเข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่างสถิติและคณิตศาสตร์ถือเป็นเรื่องจำ�เป็น

เพราะจะทำ�ให้ผู้ที่สอนวิชาสถิติในระดับโรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้คิด
วิเคราะห์อย่างเป็นสถิติในทิศทางที่ถูกต้อง

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำ�หนดเป้าหมายและจุดเน้นหลายประการที่

ผู้สอนควรตระหนักและทำ�ความเข้าใจ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลตาม
ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร ผู้สอนควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการสอนสถิติในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถิ ติ เ ป็ น ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ จ ากข้ อ มู ล

(Agresti & Franklin, 2013) ยิ่งข้อมูลจำ�นวนมหาศาลในโลกปัจจุบันด้วยแล้ว

การรู้เรื่องสถิติ (statistical literacy) ถือเป็นเรื่องจำ�เป็นและสำ�คัญอย่างยิ่ง

สำ�หรับพลเมืองในทุกประเทศ เพราะการตัดสินใจหลาย ๆ อย่างในชีวิตประจำ�วัน
ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐาน เช่น ผลการสำ�รวจความคิดเห็นต่าง ๆ

การตัดสินใจเกีย
่ วกับการลงทุนทางการเงิน ความเสีย
่ งในเรือ
่ งสุขภาพจากข้อมูล

ทางการแพทย์ เป็นต้น (Franklin, Kader, Bargagliotti, Scheaffer, Case &
Spangler, 2015) หลายประเทศให้ความสนใจกับการพัฒนาพลเมืองให้รู้เรื่อง

สถิติ เพราะเชื่อว่าพลเมืองที่รู้เรื่องสถิติจะสามารถดำ�รงชีวิตในยุคปัจจุบันได้
อย่างรู้เท่าทันเหตุการณ์  การพัฒนาพลเมืองให้รู้เรื่องสถิติดังกล่าวเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนือ
่ งและสะท้อนได้ชด
ั เจนจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนของหลาย ๆ
ประเทศ

การทำ�ความเข้าใจเกีย
่ วกับความสำ�คัญของสถิติ การบรรจุให้สถิตเิ ป็น

ส่วนหนึง่ ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน และความเข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างสถิติและคณิตศาสตร์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในการเริ่มต้นพัฒนา
พลเมืองให้รู้เรื่องสถิติ นอกจากนี้กระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติซึ่งผู้สอนควร

สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้มป
ี ระสบการณ์กบ
ั กระบวนการเหล่านีเ้ พราะเป็นเครือ
่ งมือ
ที่จำ�เป็นในการสร้างองค์ความรู้ทางสถิติ   กระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติตาม

แนวทางในรายงานเกีย
่ วกับแนวทางสำ�หรับการประเมินผลและจัดการเรียนรูใ้ น
การศึกษาสถิติ (Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics

Education: GAISE) ซึ่งเป็นกรอบหลักสูตรสถิติระดับโรงเรียนและที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากสมาคมสถิติแห่งสหรัฐอเมริกา (American Statistical
Association: ASA) ประกอบด้วย

1.  การสร้างคำ�ถามทางสถิติ (formulating statistical questions)

เป็นการระบุปัญหาใกล้ตัวและการสร้างคำ�ถามที่ต้องใช้ข้อมูลช่วยในการหา
คำ�ตอบ

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล (collecting data) เป็นการออกแบบและ

วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผน
ซึ่งได้ออกแบบไว้

3. การวิเคราะห์ข้อมูล (analyzing data) เป็นการเลือกใช้วิธีการใน

เชิงตัวเลขหรือภาพที่เหมาะสมและใช้วิธีการดังกล่าววิเคราะห์ข้อมูล

4.   การแปลความหมายข้อมูล (interpreting data) เป็นการแปล

ความหมายผลการวิเคราะห์ที่ได้และเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์นั้นกับคำ�ถามที่
สร้างไว้ในตอนต้น
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จะเห็นว่าการตอบคำ�ถามข้างต้น หากนักเรียนเพียงจดจำ�ได้วา่ ขัน
้ ตอน

นอกจากประสบการณ์ในกระบวนการแก้ปญ
ั หาทางสถิตท
ิ น
ี่ ก
ั เรียนควร

ได้รับแล้ว ผู้สอนควรช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงความคิดรวบยอดทาง

ในการหามัธยฐานของข้อมูลนัน
้ มีล�ำ ดับอย่างไรก็สามารถหาคำ�ตอบได้วา่ เท่ากับ  

ผู้สอนยังควรทำ�ความเข้าใจกับนักเรียนถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เรียนรู้แนวคิด

ของคะแนนจึงเหมาะสมที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ หรือมัธยฐานของข้อมูล

สถิติ และความเชื่อมโยงของความคิดรวบยอดทางสถิติและคณิตศาสตร์ นอกจากนี้

12 โดยไม่จ�ำ เป็นต้องให้เหตุผลหรือไม่จ�ำ เป็นต้องเข้าใจว่า เพราะเหตุใดมัธยฐาน

ทีห
่ ลากหลายร่วมกับนักเรียน  รวมถึงค้นหากลยุทธ์ในการสอนแต่ละหัวข้อ  โดย

ชุดนี้จะช่วยบ่งบอกประสิทธิภาพการเล่นของสไปเกอร์ได้อย่างไร

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคาดหวังให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
ความผันแปรในการแก้ปญ
ั หาทางสถิติ สำ�รวจ สรุป และอธิบายแบบรูปในข้อมูล

เชิงเดี่ยวโดยใช้ข้อสรุปเชิงตัวเลขและแผนภาพ ได้แก่ ความถี่ ความถี่สัมพัทธ์

ฐานนิยม ค่ากลาง แผนภูมแ
ิ ท่ง แผนภาพจุด ฮิสโทแกรม แผนภาพกล่อง รูปแบบ

ของความสัมพันธ์ สำ�รวจกระบวนการสุ่มและเข้าใจว่าความน่าจะเป็นนั้นเป็น
สิ่งที่บอกผลลัพธ์ที่ในระยะยาวและใช้ประมาณผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนีก
้ ารวัดผลประเมินผลถือเป็นสิง่ สำ�คัญทีช
่ ว่ ยกระตุน
้ ให้ผเู้ รียน

เกิ ด กระบวนการคิ ด อย่ า งไรก็ ต ามการวั ด ผลประเมิ น ผลส่ ว นใหญ่ มั ก ให้

ความสำ�คัญที่การคิดคำ�นวณเพื่อหาค่าสถิติ   ในที่นี้จะยกตัวอย่างคำ�ถามให้
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน  4  แบบ ได้แก่

2
ตัวอย่างคำ�ถามที่ประเมินความเข้าใจเชิงมโนทัศน์
(assessing conceptual understanding)

วินัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่น้ำ�ท่วมถึง โดยใช้

แผนภาพจุ ด เปรี ย บเที ย บเมื อ งที่ มี บ ริ เ วณติ ด กั บ มหาสมุ ท รและไม่ ติ ด กั บ
มหาสมุทร ได้ผลดังนี้

1.  คำ�ถามที่ประเมินสมรรถนะในเชิงการทำ�งานตามขั้นตอน
2.  คำ�ถามที่ประเมินความเข้าใจเชิงมโนทัศน์

เมืองที่มีบริเวณติดกับมหาสมุทร

3.  คำ�ถามที่ประเมินความคิดเชิงสถิติ

4.  คำ�ถามที่ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติ

1

0

ตัวอย่างคำ�ถามที่ประเมินสมรรถนะในเชิงการทำ�งานตามขั้นตอน

สไปเกอร์เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน จากการแข่งขันทั้งหมด  7  นัด

26

18

1

17

ค.  12

ข.  17
ง.  1

40

50

9

มัธยฐานของคะแนนที่สไปเกอร์ทำ�ได้จากการแข่งขันครั้งนี้เท่ากับเท่าใด?
ก.  26

30

เมืองที่ไม่ได้มีบริเวณติดกับมหาสมุทร

เขาทำ�คะแนนได้ดังนี้
12

20

เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่น้ำ�ท่วม

(assessing procedural competency)
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3
ตัวอย่างคำ�ถามที่ประเมินความคิดเชิงสถิติ
ข้อใดเป็นเหตุผลทีส
่ นับสนุนว่าการเลือกใช้มธั ยฐานและพิสย
ั ของควอไทล์ดก
ี ว่า
การใช้คา่ เฉลีย
่ เลขคณิตและส่วนเบีย
่ งเบนมาตรฐานในการอธิบายข้อมูลข้างต้น
ก.

ค่าผิดปกติ (outliers) ส่งผลกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน

ข.

มั ธ ยฐานและพิ สัย ของควอไทล์สามารถคำ�นวณได้ง่ายกว่าค่าเฉลี่ย

ค.
ง.

มาตรฐานมากกว่ามัธยฐานและพิสัยของควอไทล์

(assessing statistical thinking)

จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ใหญ่จำ�นวน 1,328 จากกลุ่มประชากรที่ได้รับ
การเฝ้ า ติ ด ตามพฤติ ก รรมในเรื่ อ งการสู บ บุ ห รี่ แ ละการดื่ ม กาแฟ กั บ การ

ประสบปัญหาโรคเส้นเลือดสมอง เป็นเวลา 13 ปีข้อใดต่อไปนี้เป็นคำ�ถามที่
ไม่สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตอบคำ�ถามได้

เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ก.  ผู้ที่ดื่มกาแฟมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟใช่หรือไม่

มาตรฐานจึงไม่เหมาะสม

ค.  ผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นโรคเส้นเลือดสมองน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟใช่หรือไม่

ข้อมูลทั้งสองชุดมีจำ�นวนข้อมูลไม่เท่ากัน ดังนั้นการใช้ส่วนเบี่ยงเบน
การกระจายของข้อมูลทั้งสองชุดมีรูปแบบที่เหมือนกัน

ข.  การดื่มกาแฟช่วยลดการเกิดโรคเส้นเลือดสมองใช่หรือไม่
ง.  ร้อยละของประชากรที่ดื่มกาแฟเป็นเท่าใด

ในการตอบคำ�ถามข้างต้นจะเห็นว่า นักเรียนจะต้องเข้าใจว่าคำ�ถามใด

สามารถหาคำ�ตอบได้ด้วยข้อมูลซึ่งได้จากการสำ�รวจกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งจะเห็นว่า
เมือ
่ เปรียบเทียบคำ�ถามนีก
้ บ
ั ตัวอย่างคำ�ถามทีป
่ ระเมินสมรรถนะในเชิง

การทำ�งานตามขั้นตอนจะเห็นว่าเป็นการประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสรุป
เชิงตัวเลข (numerical summary) โดยไม่ต้องใช้การคิดคำ�นวณแต่อย่างใด แต่

คำ�ถามสามารถประเมินความสามารถในการระบุถงึ ความเหมาะสมของข้อสรุป

เชิงตัวเลขของข้อมูลซึง่ มีการเปรียบเทียบลักษณะการกระจายของข้อมูลไว้ดว้ ยภาพ
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพดังกล่าว นักเรียนควรจะตอบได้ว่า คำ�ตอบใน ข้อ ก.
เป็นคำ�ตอบทีถ
่ ก
ู ต้องเพราะค่าผิดปกตินน
ั้ มีผลอย่างมากกับค่าเฉลีย
่ เลขคณิตและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่งผลให้มัธยฐานและพิสัยของควอไทล์เป็นข้อสรุป

เชิงตัวเลขที่เหมาะสมในการอธิบายข้อมูลชุดนี้ การที่นักเรียนสามารถอธิบาย
ความเหมาะสมเกี่ ยวกั บ ข้ อสรุปของข้อมูลโดยอาศัย การกระจายของข้อมูล

จะต้องอาศัยความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ มิใช่การจดจำ�สูตรในการคิดคำ�นวณเท่านัน
้

คำ�ถามที่สามารถตอบได้ด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เป็นไปได้ทุกข้อ ยกเว้น

คำ�ถามในข้อ ข. ซึ่งคำ�ถามในข้อ ข. อาจต้องอาศัยข้อมูลจากการทดลองในกลุ่ม

ตัวอย่างจึงจะเหมาะสมกว่า
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4
ตัวอย่างคำ�ถามที่ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติ

แต่คำ�ถามที่ใช้ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นที่ การคิดเชิง

(assessing statistical problem solving)

คณิตศาสตร์ เช่น

ในเมืองแห่งหนึ่งได้จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมาแล้ว 2 ครั้ง  นักวิ่งแต่ละคน
จะเลือกวิ่ง 5 กิโลเมตรหรือวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ซึ่งมีนักวิ่งในแต่ละรายการ

เท่ากับ 134 คน และ 224 คน ตามลำ�ดับ เวลาเฉลี่ยที่นักวิ่งแต่ละคนทำ�ได้

ในการวิ่งให้ได้ระยะทาง 1.7 กิโลเมตรจะคำ�นวณจากระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด

จนถึงเส้นชัย หารด้วยระยะทางที่วิ่งทั้งหมด ฮิสโทแกรมต่อไปนี้แสดงเวลา

กระดาษ 40 %

เฉลี่ยของนักวิ่งในแต่ละประเภท
แก้ว
7%

โลหะ
9%

พลาสติก
8%

เวลาเฉลี่ยสำ�หรับนักวิ่ง 5 กิโลเมตร
0.25

0.25

0.20

0.20

0.15

0.15

0.10

แผนภาพข้างต้นแสดงปริมาณขยะโดยน้ำ�หนัก ถ้าขยะประเภทกระดาษมี 60 ตัน
ขยะที่เป็นพลาสติกมีประมาณกี่ตัน
ก.  24

ข.  20

ค.  15
ง.  12

เวลาเฉลี่ยสำ�หรับนักวิ่งฮาล์ฟ

ความถี่สัมพัทธ์

อื่น ๆ 36 %

ความถี่สัมพัทธ์
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ก.   รอนทำ�นายว่าเวลาเฉลีย
่ ของนักวิง่ 5 กิโลเมตร จะคงเส้นคงวากว่านักวิง่ ฮาล์ฟ  
     มาราธอน ข้อมูลข้างต้นสนับสนุนคำ�กล่าวของรอนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ข. ศิระทำ�นายว่า โดยเฉลี่ยแล้ว เวลาเฉลี่ยสำ�หรับนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนจะ
จะเห็ น ว่ า การจะตอบคำ � ถามข้ า งต้ น ได้ น้ั น ต้ อ งอาศั ย ความคิ ด เชิ ง

คณิตศาสตร์ในเรือ
่ งเปอร์เซ็นต์หรืออัตราส่วน  และมีค�ำ ตอบเป็น  12  ซึง่ นักเรียน

ไม่จำ�เป็นต้องพิจารณาเหตุผลว่าทำ�ไมข้อมูลนี้จึงน่าสนใจ   มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างไร  หรือตัวอย่างข้อมูลทีเ่ ก็บได้นเี้ ป็นตัวแทนทีด
่ ข
ี องประชากรได้มาก

น้อยเพียงใด  ซึง่ หากเปรียบเทียบกับคำ�ถามแรกจะพบว่า คำ�ถามแรกนัน
้ ต้องการ

ประเมินความคิดทางสถิติ ซึง่ นักเรียนจะต้องเชือ
่ มโยงความรูใ้ นเรือ
่ งคำ�ถามทาง
สถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการแปลความหมายให้ได้

    มากกว่ า นั ก วิ่ ง 5 กิ โ ลเมตร ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สนั บ สนุ น คำ � กล่ า วของศิ ร ะได้
     หรือไม่ เพราะเหตุใด

ค. จากข้อมูลข้างต้นนักวิ่งแต่ละคนจะเลือกวิ่งแข่งประเภทใดประเภทหนึ่ง

    เท่านั้น หากใช้ข้อมูลนี้เพื่อสรุปว่า เวลาเฉลี่ยของนักวิ่งแต่ละคนจะมีค่าน้อยกว่า   
เมื่อวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ข้อสรุปดังกล่าวสมเหตุสมผลหรือไม่ จงอธิบาย
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ในการตอบคำ�ถามข้างต้น จะเห็นว่า นักเรียนจะต้องเข้าใจว่าคำ�ถามใด

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สามารถหาคำ�ตอบได้ด้วยข้อมูลซึ่งได้จากการสำ�รวจกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งจะเห็นว่า
คำ�ถามที่สามารถตอบได้ด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เป็นไปได้ทุกข้อ ยกเว้น

คำ�ถามในข้อ ข.  ซึ่งคำ�ถามในข้อ ข. อาจต้องอาศัยข้อมูลจากการทดลองในกลุ่ม

เทคโนโลยีมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน

ตัวอย่างจึงจะเหมาะสมกว่า

ปัจจุบน
ั ด้วยเหตุผลหลายประการ  อาทิ  เทคโนโลยีชว่ ยให้เนือ
้ หาทีเ่ ป็นนามธรรม

จะเห็นว่าคำ�ถามในข้อ ก. และ ข. นัน
้ ต้องการให้นก
ั เรียนวิเคราะห์ขอ
้ มูล

มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วยจัดการกับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้

โดยอาศัยการเปรียบเทียบเกีย
่ วกับเวลาเฉลีย
่ และการผันแปรของเวลาเฉลีย
่ ของ

การคิ ด คำ � นวณถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ �  เป็ น ต้ น ส่ ง ผลให้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน

นักวิง่ ทัง้ สองประเภท  ซึง่ นักเรียนควรอธิบายได้วา่ ข้อมูลทีน
่ �ำ เสนอด้วยฮิสโทแกรม

เปลีย่ นแปลงไปและเพิม
่ ขีดความสามารถในการเรียนรูข
้ องนักเรียน (NCTM, 2000)

ไม่สามารถนำ�มาใช้สนับสนุนข้อคาดการณ์ของรอนและศิระ เพราะเวลาเฉลีย
่ ใน

ความรู้เพิ่มเติมสำ�หรับครูในหัวข้อนี้ มุ่งให้ครูได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่

การวิง่ 5 กิโลเมตรนัน
้ มีความผันแปรมากกว่าเวลาเฉลีย
่ ในการวิง่ ฮาล์ฟมาราธอน

น่าสนใจ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม

อย่างเห็นได้ชัด และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนสั้นกว่าเวลาเฉลี่ยที่

กับนักเรียน

ใช้ในการวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร ส่วนคำ�ถามในข้อ ค. ต้องการให้นักเรียนแปล

ความหมายของผลลัพธ์ ซึ่งจำ�เป็นต้องอาศัยการพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นี้มีการ

เก็บรวบรวมมาได้อย่างไร และคำ�ถามทางสถิติใดที่สามารถหาคำ�ตอบได้จาก

ข้อมูลนี  ้ นักเรียนควรเข้าใจว่าการทีน
่ ก
ั วิง่ เลือกวิง่ ประเภทใดประเภทหนึง่ นัน
้ ส่ง

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่อง
คิดเลข

เครือ
่ งคิดเลขเป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในชีวต
ิ ประจำ�วัน

ผลต่อข้อสรุปทีไ่ ด้ดว้ ย กล่าวคือการเลือกนัน
้ จำ�เป็นต้องอาศัยความสามารถของ

ที่ใช้ในการคำ�นวณทางคณิตศาสตร์ ในปัจจุบันมีเครื่องคิดเลขให้

เมื่อเลือกวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน

วิทยาศาสตร์ (scientific calculator)  เครื่องคิดเลขกราฟิก (graphic

แก้ ปั ญ หาทางสถิ ติ แต่ ก็ มี ข้ อ จำ � กั ด ในเรื่ อ งหั ว ข้ อ ปั ญ หาหรื อ แนวทางใน

ทุกโรงเรียนต้องจัดให้มส
ี �ำ หรับนักเรียนในการเรียนรู้ เพราะเครือ
่ ง

ปัญหาทางสถิติน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และจะทำ�ให้ครูสามารถ

การใช้งานเครื่องคิดเลขในการจัดการเรียนรู้อาจทำ�ได้

นักวิ่งแต่ละคน ดังนั้นจึงไม่ควรสรุปว่าเวลาเฉลี่ยของนักวิ่งแต่ละคนจะน้อยกว่า

เลือกใช้อย่างหลากหลาย เช่น เครือ
่ งคิดเลขธรรมดา  เครือ
่ งคิดเลข

แม้วา่ คำ�ถามปลายเปิดจะเป็นแนวทางหนึง่ ในการประเมินกระบวนการ

calculator) เป็นต้น ซึง่ ประเทศทีพ
่ ฒ
ั นาแล้วหลายประเทศ กำ�หนดให้

การวิเคราะห์ขอ
้ มูล การให้นก
ั เรียนได้มโี อกาสทำ�โครงงานทีเ่ น้นกระบวนการแก้

คิดเลขมีราคาไม่สูงนักและสามารถพกพาได้สะดวก

เห็นกระบวนการที่นักเรียนทำ�ตั้งแต่ต้นจนจบ นับตั้งแต่การเลือกหัวข้อปัญหา  

หลายลักษณะ (Kissane & Kemp, 2014)  ดังนี้

การสร้างคำ�ถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อตอบคำ�ถาม  

1. การใช้เครื่องคิดเลขในการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การแปลความหมายข้อมูลที่เหมาะสม

2. การใช้เครื่องคิดเลขในการคิดคำ�นวณ (computation)

ถือว่ามีส่วนสำ�คัญอย่างมากกับการจัดการเรียนการสอน เพราะจะสะท้อน

4. การใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจคำ�ตอบ (affirmation)

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนภาพต่าง ๆ และเครื่องมือทางสถิติอื่น ๆ รวมถึง

เครื่องมือในการประเมินความรู้ความสามารถทางสถิติของนักเรียน

ความเข้าใจของครูเองที่มีต่อสถิติ อีกทั้งคุณภาพของเครื่องมือยังช่วยส่งเสริม
และกระตุ้นทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากข้อมูล และใช้ข้อมูล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(representation)

3. การใช้เครื่องคิดเลขในการสำ�รวจ (exploration)

ซึ่งครูควรผสมผสานการใช้งานเครื่องคิดเลขในการจัดการเรียนรู้
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1

คู่มือการใช้หลักสูตร

การใช้เครื่องคิดเลขในการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ครูสามารถใช้เครือ
่ งคิดเลขวิทยาศาสตร์ทม
ี่ ค
ี �ำ สัง่ ในการแสดง

(representation)

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสังเกตการแสดงจำ�นวนที่มี
n

ค่ามาก ๆ และจำ�นวนที่มีค่าน้อย ๆ ให้อยู่ในรูป   A x 10 เมื่อ
1 ≤ A < 10 ซึ่งการเขียนจำ�นวนในรูปแบบข้างต้น เราจะเรียกว่า

เครื่องคิดเลขบางรุ่นสามารถแสดงจำ�นวนได้หลากหลาย

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์  

รูปแบบ  ช่วยให้นก
ั เรียนมองเห็นรูปแบบทีแ
่ ตกต่างกันของจำ�นวนที่
เท่ากันหรือฟังก์ชันเดียวกันได้

ตั ว อย่ า งการใช้ เ ครื่ อ งคิ ด เลขในการแสดงจำ � นวนจำ � นวนหนึ่ ง
ด้วยสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการใช้เครื่องคิดเลขในการแสดงจำ�นวนจำ�นวนหนึ่งด้วย
เศษส่วน จำ�นวนคละ และทศนิยม

ตัวอย่างการใช้เครือ
่ งคิดเลขในการแสดงฟังก์ชน
ั ในรูปของสัญลักษณ์
และรูปของกราฟ
ครูสามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่มีคำ�สั่งนำ�เข้า

จำ�นวนและแสดงจำ�นวนที่เป็นเศษส่วนในการนำ�เสนอแนวคิดให้

นักเรียนเห็นว่าจำ�นวนจำ�นวนหนึ่งสามารถแสดงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ

เช่น อาจจะอยู่ในรูปของเศษส่วน จำ�นวนคละ หรือทศนิยม  เป็นต้น  
และจำ � นวนที่ แ สดงอยู่ ใ นรู ป แบบที่ ต่ า งกั น อาจจะเป็ น จำ � นวนที่
เท่ากันก็ได้เช่นกัน

ครูสามารถใช้เครือ
่ งคิดเลขวิทยาศาสตร์หรือเครือ
่ งคำ�นวณ

กราฟิกทีม
่ ค
ี �ำ สัง่ ในการแสดงกราฟเพือ
่ ใช้ในการเชือ
่ มโยงจากฟังก์ชน
ั
ในรู ป ของสั ญ ลั ก ษณ์ สู่ ฟั ง ก์ ชั น ในรู ป ของกราฟ   ซึ่ ง ในขณะสอน

ครูสามารถใช้ตารางในการแสดงค่า x และ y ทีส
่ อดคล้องกับฟังก์ชน
ั

และชี้ให้เห็นถึงการลงจุดจนได้กราฟของฟังก์ชันนั้น

เครื่อง
คิดเลข

เครื่อง
คิดเลข
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3

การใช้เครื่องคิดเลขในการคำ�นวณ (computation)

การใช้เครื่องคิดเลขในการสำ�รวจ (exploration)
ครูสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการสังเกตหรือสำ�รวจสมบัติ

เมือ
่ ครูสอนความคิดรวบยอดและขัน
้ ตอนวิธก
ี ารแก้ปญ
ั หา

ต่าง ๆ ได้โดยให้นักเรียนใช้คำ�สั่งของเครื่องคิดเลข สังเกตสิ่งที่เกิด

ในเนือ
้ หาทีม
่ ก
ี ารคิดคำ�นวณทีซ
่ บ
ั ซ้อนหรือมีขอ
้ มูลทีใ่ ช้ในการคำ�นวณ

ขึ้น และสร้างข้อความคาดการณ์ เพื่อนำ�ไปสู่สมบัติต่าง ๆ

ปริ ม าณมาก ครู อ าจจะให้ นั ก เรี ย นใช้ เ ครื่ อ งคิ ด เลขมาใช้ ใ น
การคำ � นวณหาค่ า ที่ ส นใจเพื่ อ ลดความผิ ด พลาดและลดเวลาใน
การคำ�นวณ

ตัวอย่างการใช้เครือ
่ งคิดเลขในการสำ�รวจสมบัตก
ิ ารคูณและการหาร
ของเลขยกกำ�ลัง

ตัวอย่างการใช้เครื่องคิดเลขในการนำ�เข้าข้อมูลที่สนใจและใช้คำ�สั่ง
ในการหาค่าสถิติของข้อมูล

ครู ส ามารถใช้ เ ครื่ อ งคิ ด เลขวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ฟั ง ก์ ชั น ใน

ครูสามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่มีคำ�สั่งทางสถิติ

การแสดงผลให้อยู่ในเลขยกกำ�ลัง เพื่อให้นักเรียนสังเกตผลที่ได้จาก

ในการคำ�นวณทางสถิตห
ิ ลังจากนักเรียนได้เรียนรูเ้ นือ
้ หาแล้ว โดยนำ�

การคูณและการหารของเลขยกกำ�ลัง ฝึกสร้างข้อความคาดการณ์ที่

เข้าข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ และเลือกใช้การวิเคราะห์

สังเกตได้  และพิสจ
ู น์โดยใช้บทนิยามหรือสมบัตท
ิ เี่ กีย
่ วข้อง  เพือ
่ สรุป

ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อใช้ในการนำ�เสนอข้อมูลหรือแปลความหมาย

เป็นสมบัติการคูณและการหารของเลขยกกำ�ลัง

ข้อมูล

เครื่อง
คิดเลข

เครื่อง
คิดเลข
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4

การใช้เครี่องคิดเลขในการตรวจคำ�ตอบ (affirmation)
ในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ สำ � คั ญ คื อ

การตรวจคำ � ตอบ ซึ่ ง ครู อ าจจะให้ นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ เ ครื่ อ งคิ ด เลขใน

การตรวจสอบคำ � ตอบที่ ไ ด้ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล หรื อ เงื่ อ นไขที่

กำ�หนดในปัญหาหรือไม่ ทั้งนี้ ครูอาจจะเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้

เครื่องคิดเลขในระหว่างการแก้ปัญหาด้วยก็ได้

ตัวอย่างของการใช้เครือ
่ งคิดเลขในการตรวจคำ�ตอบทีไ่ ด้จากการแก้
ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้คำ�สั่งของเครื่องคิดเลข

คู่มือการใช้หลักสูตร

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
The Geometer’s Sketchpad หรือ GSP   เป็นซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์เชิง

เรขาคณิตพลวัต นิยมใช้ในการสร้าง สำ�รวจ และวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

คณิตศาสตร์ ทัง้ ยังใช้สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) รวมทัง้ วาดภาพ
ที่มีความซับซ้อน และสามารถเคลื่อนไหวได้ โดยครูผู้สอนอาจใช้โปรแกรม GSP ในการสร้าง

สื่อการเรียนรู้ หรืออาจให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม GSP ในการสังเกต สำ�รวจ หรือสร้างสรรค์งาน

เพือ
่ พัฒนาองค์ความรูท
้ างคณิตศาสตร์ให้สงู ขึน
้ อีกทัง้ ยังช่วยให้มเี จตคติทด
ี่ ต
ี อ
่ วิชาคณิตศาสตร์
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และช่วยพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ครูสามารถสร้างสื่อการสอนจากโปรแกรม GSP แล้วให้นักเรียนได้สำ�รวจเพื่อสรุป

สมบั ติ ข องการสะท้ อ น โดยครู ค วรให้ นั ก เรี ย นได้ สั ง เกตองค์ ป ระกอบที่ จำ � เป็ น ต้ อ งมี
ในการสะท้อน ได้แก่ รูปต้นแบบ และเส้นสะท้อน รวมทั้งให้นักเรียนได้สำ�รวจสมบัติต่าง ๆ
เช่น ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดที่สมนัยกันบนภาพที่ได้จาก

การสะท้อน ซึ่งจะขนานกัน  สำ�รวจระยะห่างระหว่างจุดที่สมนัยกันของรูปต้นแบบและภาพ
ครู ส ามารถใช้ เ ครื่ องคิดเลขวิท ยาศาสตร์ที่มีคำ�สั่งระบบ

ที่ได้จากการสะท้อน กับเส้นสะท้อนจะมีระยะห่างเท่ากันเสมอ

สมการ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นใส่ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ ละค่ า คงตั ว ของสมการ
เชิงเส้นทั้งสองสมการ และใช้คำ�สั่งในการหาคำ�ตอบเพื่อตรวจสอบ
คำ�ตอบของนักเรียนที่หาได้จากการคิดคำ�นวณด้วยตนเอง

ตั ว อย่ า งของการใช้ เ ครื่ อ งคิ ด เลขในการตรวจคำ � ตอบที่ ไ ด้ จ าก
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การแทนค่าลงในระบบสมการ

ภาพหน้าจอของโปรแกรม

ตัวอย่างการนำ�โปรแกรม GSP ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต
เกี่ยวกับการสะท้อน

กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในลั ก ษณะนี้ จ ะทำ � ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้

อย่างเป็นเหตุเป็นผล ผ่านการลงมือปฏิบัติซึ่งจะทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความหมาย

ครูสามารถให้นก
ั เรียนใช้เครือ
่ งคิดเลขในการแทนค่าตัวแปร

ครู   นักเรียน หรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อโปรแกรม GSP ฉบับ

ด้วยคำ�ตอบที่นักเรียนหาได้จากการคิดคำ�นวณ เพื่อตรวจสอบว่า

เครื่อง
คิดเลข

คำ�ตอบที่ได้สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นทั้งสองสมการ

โปรแกรม
GSP

ภาษาไทยได้ ที่ สำ � นั ก บริ ก ารวิ ช าการและบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น สถาบั น ส่ ง เสริ ม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือการใช้หลักสูตร

โปรแกรม GeoGebra
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ชุดสื่อคณิตศาสตร์อัจฉริยะ Play Facto

GeoGebra  เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์เชิง

ชุดสื่อคณิตศาสตร์อัจฉริยะ Play Facto เป็นสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริม

พลวั ต ซึ่ ง รวมเรขาคณิ ต พี ช คณิ ต และแคลคู ลั ส ไว้

ภาพหน้าจอของโปรแกรม

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ด้วยกัน สามารถใช้ในการสร้างชิ้นงานเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้าน

GeoGebra บูรณาการกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะ

ประกอบไปด้วยสื่อย่อย ๆ รวม 10 กล่อง ที่ครอบคลุมเนื้อหาในสาระของ

ยังเป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิม
่ เติม และนำ�แนวคิด

อัจฉริยะ Play Facto ยังได้จัดทำ�ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน เพื่อสะดวก

เชิงพลวัตได้ในภายหลัง การใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป

ต่าง ๆ   เหมาะสำ�หรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 5 - 12 ปี ชุดสื่อคณิตศาสตร์นี้

ช่วยเพิม
่ พูนและพัฒนาศักยภาพของครูผส
ู้ อน อีกทัง้

จำ�นวนและพีชคณิต  และการวัดและเรขาคณิต  นอกจากนี้ ชุดสือ
่ คณิตศาสตร์

ที่ได้ไปจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างมี

ในการเข้าถึงและสามารถเผยแพร่ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ยังช่วยให้นก
ั เรียนสามารถ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของตน
ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความคิด

สร้างสรรค์ มีจน
ิ ตนาการ เกิดทักษะ และกระบวนการ

ตัวอย่างการนำ�โปรแกรม GeoGebra
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในเรื่องแผนภาพจุด

ทางคณิตศาสตร์

ครู ส ามารถใช้ ชุ ด สื่ อ คณิ ต ศาสตร์ อั จ ฉริ ย ะ Play Facto ไปใช้ ใ น

การจัดการเรียนรู้ในขณะที่กำ�ลังสอน หรือให้นักเรียนใช้ฝึกฝนตามเนื้อเรื่อง

ที่เรียนอยู่  เช่น ชุด Patterm Finder  ครูสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกัน

ครูอาจให้นักเรียนทำ�กิจกรรมโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ในการแก้

หาคำ�ตอบของแบบรูปและอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้นของแบบรูป หรือชุด Cube

ปัญหา  และมีใบงานทีป
่ ระกอบด้วยคำ�ถามย่อย ๆ เพือ
่ ให้นก
ั เรียนได้สงั เกต  หรือ

สำ�รวจผลทีไ่ ด้จากการทำ�กิจกรรม หรือครูอาจให้นก
ั เรียนใช้โปรแกรม GeoGebra

Tower ครูสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนมองภาพทางด้านหน้า ด้านข้าง และ

ฐานนิยม นอกจากนีค
้ รูยงั สามารถใช้โปรแกรม GeoGebra เพือ
่ สร้างสือ
่ การเรียน

ครู นั ก เรี ย น หรื อ ผู้ ที่ ส นใจสามารถดาวน์ โ หลดชุ ด สื่ อ คณิ ต ศาสตร์

ด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  เป็นต้น

เพื่อตรวจสอบคำ�ตอบจากคำ�ถามทางสถิติต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน หรือ

อัจฉริยะ Play Facto ผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบปฏิบัติการ

การสอนให้นก
ั เรียนได้สงั เกต และวิเคราะห์ขอ
้ มูลทีค
่ รูน�ำ เสนอ GeoGebra  เป็น

แอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS)

โปรแกรมแบบ Open source  ซึง่ สามารถดาวน์โหลดเพือ
่ นำ�มาใช้งานได้ฟรี  ครู  

นักเรียน หรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม GeoGebra ได้ที่เว็บไซต์

www.geogebra.org/materials หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านแท็บเล็ต

และสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และ

โปรแกรม
GeoGebra

ไอโอเอส (iOS)

APP
PlayFacto
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Desmos Graphing Calculator

เกมคณิตพิชิตเงินล้าน

Desmos Graphing Calculator เป็นแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลข

เกมคณิตพิชิตเงินล้านจะช่วยส่งเสริมความรู้ในสาระวิชาคณิตศาสตร์

เหมาะสำ�หรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และระดับมัธยมศึกษา

วิทยาศาสตร์ที่เปิดให้ใช้งานฟรีในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเค

โดยการจำ�ลองการทำ�ธุรกิจในลักษณะของเกม ซึง่ ผูเ้ ล่นจะได้เรียนรูพ
้ น
ื้ ฐานทาง

พิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว สร้างตาราง หาอนุพันธ์และปฏิยานุพันธ์ของ

ชันบนแท็บเล็ต สามารถคำ�นวณค่า เขียนกราฟจากสมการต่าง ๆ ทั้งในระบบ

ตอนต้น ในเนื้อหาเรื่องร้อยละ เปอร์เซ็นต์ ทุน กำ�ไร ขาดทุน และดอกเบี้ย

ฟังก์ชน
ั แสดงกราฟของฟังก์ชน
ั ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป เมือ
่ เปลีย
่ นแปลงค่าของตัวแปร

คณิตศาสตร์ทน
ี่ �ำ ไปใช้ในการดำ�เนินธุรกิจได้แม่นยำ�มากขึน
้   นอกจากนีย
้ งั มีเรือ
่ ง

ด้วยตัวเลื่อน คำ�นวณค่าสถิติและวิเคราะห์สมการถดถอย

ของดอกเบี้ยเงินกู้ท้ังในและนอกระบบ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิตใน
อนาคตอีกด้วย  ซึ่งครูอาจจะให้นักเรียนเล่นเกมนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนเพิ่มเติม

เกมคณิตพิชิตเงินล้านนี้สามารถดาวน์โหลดผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ท

โฟนได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS)

ภาพไอคอนของแอพลิเคชัน
ภาพหน้าจอของแอพลิเคชันก่อนใช้ในการเรียนการสอน

ครู ส ามารถนำ � แอปพลิ เ คชั น นี้ ไ ปช่ ว ยในการจั ด การเรี ย นการสอน

คณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนหน้าชั้นเรียน  
หรื อ ให้ นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สำ � รวจเพื่ อ หาคำ � ตอบร่ ว มกั น เป็ น ต้ น นอกจากนี้

ครูสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นกัน

Desmos Graphing Calculator สามารถใช้ ง านได้ ผ่ า นเว็ บ ไซต์   

www.desmos.com/calculator  หรือดาวน์โหลดผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

ได้ทงั้ ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์และไอโอเอส นอกจากนีส
้ ามารถสร้างบทเรียน

ผ่าน Desmos Activity Builder ได้ที่ teacher.desmos.com/activitybuilder  

APP
เกมคณิตฯ

และนักเรียนสามารถเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ได้ที่ student.desmos.com

Desmos
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        ระดั
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ShowMe Interactive Whiteboard
ShowMe  เป็นแอปพลิเคชันทีไ่ ด้รบ
ั การพัฒนาขึน
้ ในรูปแบบของกระดานไวท์บอร์ด

ทีส
่ ามารถบันทึกเสียงและแชร์ลงบนโลกออนไลน์ได้  ครูสามารถใช้แอปพลิเคชันนีใ้ นการสร้าง
วีดโิ อการสอนเนือ
้ หาคณิตศาสตร์ได้ดว้ ยตนเอง เพือ
่ ให้นก
ั เรียนได้ศก
ึ ษาหาความรูเ้ พิม
่ เติมหรือ

ทบทวนเนือ
้ หาเดิม แอปพลิเคชันนีไ้ ด้ออกแบบให้ใช้งานบนแท็บเล็ตระบบไอโอเอส ซึง่ สามารถ

ใส่รูปภาพ พิมพ์ข้อความที่ต้องการ  เขียนและลบข้อความ  บันทึกเสียงการสอนพร้อมบันทึก
ภาพขณะครูสอนในรูปแบบของวีดโิ อโดยไม่จ�ำ กัดเวลา  โดยครูสามารถเลือกได้วา่ วีดโิ อแต่ละ

ภาพหน้าจอของแอพลิเคชันก่อนใช้ในการเรียนการสอน

เรื่องนั้นจะอยู่ในบทเรียน (course) หรือไม่ นอกจากนี้ วีดิโอที่สร้างขึ้นสามารถอัปโหลดขึ้น
บนเว็บไซต์หรือแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย

ตัวอย่างการใช้ Desmos Graphing Calculator  ในการจัดการเรียน

ภาพหน้าจอของ
แอพลิเคชันก่อน
บันทึกการสอน

การสอน  ในเนื้อหาเกี่ยวกับพาราโบลาที่กำ�หนดด้วยสมการ y = ax2 เมื่อ a ≠ 0  

ซึ่งเป็นสมการของพาราโบลาที่สามารถเขียนกราฟได้ง่าย ครูควรให้นักเรียน

ศึกษา  สำ�รวจ  และสังเกตลักษณะของกราฟของสมการ y = ax2  โดยพิจารณา
แยกเป็น 2 กรณี  คือ กรณี a > 0  และกรณี  a < 0

ครูควรให้นักเรียนสำ�รวจ สังเกตและเปรียบเทียบกราฟของสมการ

y = ax   เมื่อ a > 0 และ a มีค่าต่าง ๆ กัน เพื่อสร้างข้อความคาดการณ์ที่นำ�ไป
2

สู่ข้อสรุปลักษณะกราฟ และครูอาจให้นักเรียนสังเกตค่า a ในสมการ y = ax2

เมื่อ a > 0  ว่า มีผลต่อลักษณะของกราฟอย่างไร

นอกจากนี้ ครูควรให้นักเรียนศึกษา สำ�รวจ สังเกตและเปรียบเทียบ

ภาพไอคอน
ของแอพลิเคชัน

กราฟของสมการ y = ax   เมื่อ a < 0  ในลักษณะเดียวกันกับการสำ�รวจกราฟ
2

ของสมการ y = ax2 เมื่อ a > 0 เพื่อให้นักเรียนบอกลักษณะที่เหมือนกันและ

แตกต่างกันของกราฟของสมการ y = ax2 ทั้งสองกรณี

ภาพแสดงบทเรียน
ที่มีเนื้อหาเป็นวีดิทัศน์
ย่อยในแอพลิเคชัน
ShowMe

ShowMe Interactive Whiteboard สามารถใช้ ง านได้ ผ่ า นเว็ บ ไซต์

www.showme.com และสามารถดาวน์โหลด ShowMe Interactive White-

Desmos

APP
ShowMe

board ผ่านแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการไอโอเอสเท่านั้น
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ระดั
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แหล่งความรู้เพิ่มเติม

ภาคผนวก

เว็บไซต์ : Distance Learning Information Technology (DLIT)
www.dlit.ac.th

Distance Learning Information Technology (DLIT) จัดทำ�โดย

DLIT

สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) เว็ บ แอปพลิ เ คชั น นี้
ประกอบด้วยส่วนหลัก 5 ส่วน ได้แก่
•

•

•
•
•

คู่มือการใช้หลักสูตร

kanchana
pisek.or.th

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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เว็บไซต์ : สารานุกรมไทยสำ�หรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
kanchanapisek.or.th/kp6

เว็ บ ไซต์ ส ารานุ ก รมไทยสำ � หรั บ เยาวชน โดยพระราชประสงค์

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสารานุกรมสำ�หรับ

ห้องเรียน DLIT  ส่วนนี้สามารถเข้าชมการสอนเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้ง

เยาวชนทั้ง 37 เล่ม ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) รวมทั้ง

ประกอบการสอน

ไทย ฉบั บ กาญจนาภิ เ ษก สำ � หรั บ สารานุ ก รมในหมวดคณิ ต ศาสตร์ จะเป็ น

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ซึ่งครูสามารถเปิดฉาย หรือดาวน์โหลดไว้ใช้

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

การพัฒนาวิชาชีพครู เป็นส่วนที่นำ�เสนอเทคนิคการสอนจากครูไทยและ

สารานุกรมไทยฉบับอืน
่ ๆ เช่น สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรม

สารานุกรมเล่มที่ 6 ซึ่งมีด้วยกัน 15 หัวเรื่อง เว็บไซต์สารานุกรมไทยสำ�หรับ

เยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นเว็บไซต์

หนึ่งที่เหมาะสำ�หรับการศึกษาหาความรู้ของทั้งครูและนักเรียน

ภาพหน้าจอ
ของเว็บไซต์
สารานุกรม
ไทยสำ�หรับ
เยาวชน

ต่างประเทศในทุกรายวิชา ตัง้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลังข้อสอบ ในส่วนนี้เป็นระบบคลังข้อสอบมาตรฐานของสำ�นักทดสอบ
ทางการศึกษา สพฐ.

ห้องสมุดดิจท
ิ ล
ั   เป็นส่วนทีร่ วบรวมเว็บไซต์ทม
ี่ ส
ี อ
ื่ ประกอบการสอน และใช้
สำ�หรับค้นคว้าเพื่อทำ�โครงงาน

Distance Learning Information Technology (DLIT) จึงนับเป็น

สื่อในยุคดิจิทัลอย่างหนึ่งที่ได้รวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับศึกษาเข้าไว้
ด้วยกัน  เพื่อให้ผู้คนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ครู  นักเรียน หรือผูท
้ ส
ี่ นใจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ท  ี่ www.dlit.ac.th  

หรื อ ดาวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั น ผ่ า นแท็ บ เล็ ต และสมาร์ ท โฟนได้ ท้ั ง ระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS) และวินโดวส์โฟน

ภาพไอคอน
ของแอพลิเคชัน

QR Code
เข้าสู่เว็บไซต์
DLIT
ภาพหน้าจอของเว็บไซต์ DLIT

QR Code
เข้าสู่เว็บไซต์
สารานุกรมไทย
สำ�หรับเยาวชน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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www.
IPST.
ac.th

คู่มือการใช้หลักสูตร

เว็บไซต์ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

IPST
Learning
Space

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เว็บไซต์ : ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
learningspace.ipst.ac.th

www.ipst.ac.th

เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เป็นเว็บไซต์ทรี่ วบรวมข่าวสาร กิจกรรม สือ
่ การเรียนการสอนมากมายทัง้ ในส่วน
ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
ดังนั้น เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จึงเป็นแหล่งข้อมูลสำ�คัญที่ครู นักเรียน หรือผู้สนใจทั่วไปใช้ในการสืบค้นข้อมูล
และศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดี

เว็บไซต์ศน
ู ย์การเรียนรูด
้ จ
ิ ท
ิ ล
ั ระดับชาติดา้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)  จัดทำ�ขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เว็บไซต์นป
ี้ ระกอบด้วยระบบหลัก 6 ระบบ
ได้แก่
•

ระบบโรงเรียน (School Module)  เพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อการเรียน

•

ระบบอบรมครู (Teacher Training Module) สำ�หรับการพัฒนาศักยภาพ

•
•
•
ภาพหน้าจอ
ของเว็บไซต์
สสวท.
QR Code
เข้าสู่เว็บไซต์
สสวท.
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•

การสอนในโรงเรียนสำ�หรับผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน

ครู  และรองรับการปรับเปลีย
่ นบทบาทของครูในกระบวนการเรียนรูย
้ ค
ุ ใหม่
ระบบคลังสือ
่ ดิจท
ิ ล
ั (Digital Media System) ครูจะสามารถเลือกสือ
่ เพือ
่
นำ�ไปใช้ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) สำ�หรับการสร้างชุด
ข้อสอบให้นักเรียนได้ฝึกฝน และวัดระดับความรู้ของตนเอง

ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) สำ�หรับการสร้าง

ชุมชนออนไลน์  เครือข่ายการเรียนรู้  ช่วยเหลือ  แบ่งปัน  และแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน

ระบบสำ�นักพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Publishing) เพือ
่ อำ�นวยความสะดวก

ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน และเผยแพร่แบ่งปันใน
เครือข่ายของผู้ใช้งาน

จะเห็นได้ว่า เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรูด
้ ิจิทัลระดับชาติดา้ นวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการขยายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพิ่มความเท่าเทียม
ทางการศึกษา และยังช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
IPST Learning Space

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์
IPST Learning Space

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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MATH
IPST

เว็บไซต์ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.
math.ipst.ac.th

เว็บไซต์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. จัดทำ�ขึน
้ โดยสถาบันส่งเสริมการ

คู่มือการใช้หลักสูตร

STEM

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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เว็บไซต์ : สะเต็มศึกษา ประเทศไทย

www.stemedthailand.org

เว็บไซต์สะเต็มศึกษา ประเทศไทย จัดทำ�ขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเว็บไซต์ทรี่ วบรวมข่าวสาร กิจกรรม  

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเว็บไซต์ทรี่ วบรวมข่าวสาร กิจกรรม  

คณิตศาสตร์ ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เว็บไซต์สาขา

เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่จะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ให้ครู นักเรียน หรือผู้ที่สนใจ

บทความ  สื่อการเรียนรู้  หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในส่วนของวิชา
วิชาคณิตศาสตร์ สสวท. จึงเป็นเว็บไซต์หนึง่ ทีเ่ หมาะสำ�หรับการติดตามข่าวสาร

และใช้ศึกษาหาความรู้ของทั้งครูและนักเรียน

และบทความทีเ่ กีย
่ วข้องกับสะเต็มศึกษา  เว็บไซต์นจ
ี้ งึ นับเป็นแหล่งข้อมูลสำ�คัญ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์สะเต็มศึกษาประเทศไทย
ภาพหน้าจอของเว็บไซต์ระบบการสอนออนไลน์

QR Codeเข้าสู่เว็บไซต์
ระบบการสอนออนไลน์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์
สะเต็มศึกษาประเทศไทย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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Online
Testing
System)

เว็บไซต์ : ระบบการสอบออนไลน์

onlinetesting.ipst.ac.th

คู่มือการใช้หลักสูตร

PISA

เว็บไซต์ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) จัดทำ�ขึ้น

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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เว็บไซต์ : ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
pisaitems.ipst.ac.th

เว็บไซต์ระบบออนไลน์ขอ
้ สอบ PISA ทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตให้เผยแพร่ จัดทำ�

โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเว็บไซต์

ขึน
้ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นเว็บไซต์

และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เพือ
่ ช่วยให้นก
ั เรียนได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง รวมทัง้ ช่วยยกระดับศักยภาพ

ทีใ่ ห้นก
ั เรียนเข้ามาทำ�แบบทดสอบแบบออนไลน์ ทัง้ ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์

ที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นเข้ า มาทำ � ข้ อ สอบ PISA ในส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ผยแพร่ ไ ด้

เว็บไซต์ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) จึงนับเป็นเว็บไซต์

ของนักเรียนไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

QR Codeเข้าสู่เว็บไซต์
ระบบออนไลน์
ข้อสอบ PISA

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์ระบบการสอบออนไลน์

School
Net

เว็บไซต์ : Digital Library for School Net
web.ku.ac.th/schoolnet

เว็บไซต์ Digital Library for School Net  เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา

ที่จัดทำ�ขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำ�หรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อโรงเรียนไทย   สำ�หรับเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือห้องสมุดดิจิทัลเพื่อเด็กและ
QR Codeเข้าสู่เว็บไซต์
ระบบการสอบออนไลน์

เยาวชน  ในปัจจุบันมีโรงเรียนที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายมากกว่า 1,000 โรงเรียน

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
Digital Library for School Net

QR Code
เข้าสู่เว็บไซต์
Digital Library
for School Net

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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Math
Association.
Net

คู่มือการใช้หลักสูตร

เว็บไซต์ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
www.mathassociation.net

เว็บไซต์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

YouTube

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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เว็บไซต์ : ยูทูป

www.youtube.com

เว็บไซต์ยูทูป (YouTube)  เป็นเว็บไซต์สำ�หรับการเผยแพร่วีดิทัศน์จาก

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ การอบรมครู และการสอบ

สมาชิก หรือช่อง (Channel) ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่วีดิทัศน์

ที่ครู นักเรียน หรือผู้สนใจทั่วไปใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของทางสมาคม

ได้ง่าย และรวดเร็ว ในส่วนของวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์นั้น มีหลาย

แข่งขันต่าง ๆ ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ  เว็บไซต์นี้จงึ นับเป็นแหล่งข้อมูลสำ�คัญ
คณิตศาสตร์ฯ ได้เป็นอย่างดี

ภาพหน้าจอ
ของเว็บไซต์
สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทยฯ

ของตนเองผ่านระบบออนไลน์  เพือ
่ ให้กลุม
่ เป้าหมายเข้าถึงสือ
่ ทีต
่ อ
้ งการเผยแพร่

ช่องที่มีการเผยแพร่วีดิทัศน์เกี่ยวกับการสอน การจัดกิจกรรม หรือวีดิทัศน์ใน
รูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชัน รวมทั้งในรูปแบบของละครสั้นให้ได้ติดตาม  เช่น
ช่อง “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.”

เผยแพร่วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์  เนื้อหาความรู้ทาง

คณิตศาสตร์  การ์ตูนแอนิเมชัน  และคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจำ�วัน  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
QR Code
เข้าสู่เว็บไซต์
สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทยฯ

KHAN

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
ช่อง “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.”

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์
ช่อง “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.”

เว็บไซต์ : คาน อะคาเดมี่ ประเทศไทย
th.khanacademy.org

เว็บไซต์คาน อะคาเดมี่ ประเทศไทย เป็นเว็บไซต์ที่นำ�วีดิทัศน์ของคาน

อะคาเดมี่ (Khan Academy) ในส่วนของการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ใน

ช่อง “บทเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ”

ระดับมัธยมศึกษาขึน
้ ไปมาแปลและให้เสียงภาษาไทย โดยมีจด
ุ ประสงค์เพือ
่ ช่วย

เผยแพร่วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้

ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้การศึกษาในระดับชั้นนำ�

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการนำ�ไปใช้

สำ�หรับทุกคน

ในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชัน ตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
ช่อง “บทเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ”

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์
ช่อง “บทเรียนออนไลน์
กระทรวงศึกษาธิการ”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อภิธานศัพท์

YouTube

ความรู้สึกเชิงจำ�นวน (number sense)
ช่อง “CoursewareMaster SciMath”

เผยแพร่วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือระหว่าง
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ความรู้สึกเชิงจำ�นวนเป็นสามัญสำ�นึกและความเข้าใจเกี่ยวกับจำ�นวน

ที่อาจพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น
•

เข้าใจความหมายของจำ�นวนที่ใช้บอกปริมาณ (เช่น ดินสอ 5 แท่ง) และใช้

•

เข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจำ�นวนใด ๆ กับจำ�นวนอื่น ๆ เช่น

•
•

ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
ช่อง “CoursewareMaster SciMath”

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์
ช่อง “CoursewareMaster SciMath”

•

บอกอันดับที่ (เช่น วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 5)
8 มากกว่า 7 อยู่ 1 แต่น้อยกว่า 10 อยู่ 2

เข้าใจเกีย
่ วกับขนาดหรือค่าของจำ�นวนใด ๆ เมือ
่ เปรียบเทียบกับจำ�นวนอืน
่
เช่น 8 มีค่าใกล้เคียงกับ 4 แต่ 8 มีค่าน้อยกว่า 100 มาก

เข้าใจผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำ�เนินการของจำ�นวน เช่น คำ�ตอบของ

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

ใช้ เ กณฑ์ จ ากประสบการณ์ ใ นการเที ย บเคี ย งถึ ง ความสมเหตุ ส มผลของ

จำ�นวน เช่น การรายงานว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คนหนึ่งสูง 250
เซนติเมตรนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้

ความรูส
้ ก
ึ เชิงจำ�นวนสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึน
้ กับผูเ้ รียนได้

โดยจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมซึ่ ง รวมไปถึ ง การคิ ด ในใจและ
ช่อง “DLIT Resources คลังสื่อการสอน”

เผยแพร่วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้ใน

ทุกรายวิชา  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

การประมาณค่า ผูเ้ รียนทีม
่ ค
ี วามรูส
้ ก
ึ เชิงจำ�นวนดีนน
ั้ จะเป็นผูท
้ ส
ี่ ามารถตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบที่ได้จากการคำ�นวณและการแก้ปัญหาได้ดีด้วย
การนึกภาพ (visualization)

การนึกภาพเป็นการนึกถึงหรือวิเคราะห์ภาพหรือรูปเรขาคณิตต่าง ๆ

ในจินตนาการเพื่อคิดหาคำ�ตอบ หรือกระบวนการที่จะได้ภาพหรือเกิดภาพที่
ปรากฏ

รูปเรขาคณิต (geometric figure)
ภาพหน้าจอของเว็บไซต์
ช่อง “DLIT Resources คลังสื่อการสอน”

QR Code เข้าสู่เว็บไซต์
ช่อง “DLIT Resources
คลังสื่อการสอน”

รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ

อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
•

ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ (one dimensional geometric

•

ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสองมิติ (two dimensional geometric

•

figure) ได้แก่ จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี

figure) ได้แก่ มุม วงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสามมิติ (three dimensional geometric
figure) ได้แก่ ทรงกลม ลูกบาศก์ ปริซึม พีระมิด
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ข้อมูล (data)

ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือสิง่ ทีย
่ อมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรือ
่ งทีส
่ นใจ

ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม   อาจเป็นได้ทั้งข้อความและตัวเลข
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทีจ่ ะนำ�ความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และ

พัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมี

การเชื่อมโยง

การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิด

วิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำ�ความรู้ เนื้อหา และหลักการ

ทางคณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรูแ
้ ละ
ทักษะและกระบวนการทีม
่ ใี นเนือ
้ หาคณิตศาสตร์กบ
ั งานทีเ่ กีย
่ วข้อง เพือ
่ นำ�ไปสู่
การแก้ปัญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น

การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นการนำ�ความรู้และ

ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล ทำ�ให้สามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีและกะทัดรัดขึ้น ทำ�ให้การเรียนรู้

แนวทางในการคิดที่หลากหลาย รู้จักประยุกต์และปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์มีความหมายสำ�หรับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

กระตือรือร้น ไม่ยอ
่ ท้อ รวมถึงมีความมัน
่ ใจในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ผชิญอยูท
่ งั้ ภายใน

และกระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ ไปสัมพันธ์กน
ั อย่างเป็นเหตุเป็นผลกับ

สามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตจริงได้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้

ศาสตร์ จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ทำ�ให้การเรียนคณิตศาสตร์นา่ สนใจ

ให้ เ หมาะสม รู้ จั ก ตรวจสอบและสะท้ อ นกระบวนการแก้ ปั ญ หา มี นิ สั ย

การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ เป็นการนำ�ความรู้ ทักษะ

และภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ การแก้ปัญหายังเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียน

เนื้อหาและความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ พันธุกรรม

ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล ควรใช้สถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่

มีความหมาย และผู้เรียนมองเห็นความสำ�คัญของการเรียนคณิตศาสตร์ การที่

กระตุ้น ดึงดูดความสนใจ ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา และยุทธวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย
การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การสื่ อ สาร เป็ น วิ ธี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด และสร้ า งความเข้ า ใจ

ระหว่างบุคคล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน

การเขียน การสังเกต และการแสดงท่าทาง

การสือ
่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการสือ
่ สารทีน
่ อกจาก

นำ�เสนอผ่านช่องทางการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเกต

และการแสดงท่ า ทางตามปกติ แ ล้ ว ยั ง เป็ น การสื่ อ สารที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ

โดยมีการใช้สัญลักษณ์ ตัวแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟังก์ชัน หรือ
แบบจำ�ลอง เป็นต้น มาช่วยในการสื่อความหมายด้วย

การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะและ

กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นสามารถถ่ า ยทอดความรู้

ความเข้าใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการคิดของตนให้ผู้อื่นรับรู้
ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การทีผ
่ เู้ รียนมีสว่ นร่วมในการอภิปราย

หรือการเขียนเพือ
่ แลกเปลีย
่ นความรูแ
้ ละความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ซงึ่
กันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ
้ น
ื่ จะช่วยให้ผเู้ รียนเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์
ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและจดจำ�ได้นานมากขึ้น

ผูเ้ รียนเห็นการเชือ
่ มโยงทางคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมให้ผเู้ รียนเห็นความสัมพันธ์

ของเนื้ อ หาต่ า ง ๆ ในคณิ ต ศาสตร์ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแนวคิ ด ทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ทำ�ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซึ้ง

และมีความคงทนในการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์มี
คุณค่า น่าสนใจ และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
การให้เหตุผล

การให้ เ หตุ ผ ล เป็ น กระบวนการคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ต้ อ งอาศั ย

การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ในการรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง

ข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ตา่ ง ๆ แจกแจงความสัมพันธ์ หรือ
การเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่
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การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด

อย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์

ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ผู้เรียน
จะนำ�ไปใช้พฒ
ั นาตนเองในการเรียนรูส
้ งิ่ ใหม่  เพือ
่ นำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน
และการดำ�รงชีวิต

การคิดสร้างสรรค์

การคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ น กระบวนการคิ ด ที่ อ าศั ย ความรู้ พื้ น ฐาน

จิ น ตนาการ และวิ จ ารณญาณ ในการพั ฒ นาหรื อ คิ ด ค้ น องค์ ค วามรู้ หรื อ

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิด
สร้างสรรค์มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่สูงกว่าความคิดพื้น ๆ เพียง

เล็กน้อย ไปจนกระทั่งเป็นความคิดที่อยู่ในระดับสูงมาก การพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีกระบวนการคิด

จินตนาการในการประยุกต์ ที่จะนำ�ไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และ

มีคุณค่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิดไม่ถึงหรือมองข้าม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
นิสย
ั กระตือรือร้น ไม่ยอ
่ ท้อ อยากรูอ
้ ยากเห็น อยากค้นคว้าและทดลองสิง่ ใหม่ ๆ
อยู่เสมอ

คำ�ถามทางสถิติ

ลักษณะของคำ�ถามทางสถิติ ควรจะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสามส่วนสำ�คัญ

ได้แก่

1. ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้

2. มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย

3. สามารถคาดการณ์ได้ว่าคำ�ตอบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน

คู่มือการใช้หลักสูตร
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