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มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันที ่3 (ม.1 – ม.3) 

สาระที ่1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน  ค 1.1 เขา้ใจถึงความ
หลากหลายของการแสดงจ านวนและ
การใชจ้  านวนในชีวติจริง 

1. มีความคิดรวบย อดเก่ียวกบัจ านวนเตม็บวก  จ านวน
เตม็ลบ ศูนย ์และจ านวนตรรกยะ 

2. รู้จกัจ  านวนอตรรกยะ และจ านวนจริง 
3. เขา้ใจเก่ียวกบัอตัราส่วน  สัดส่วนร้อยละ  และ

น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
4. เขา้ใจเก่ียวกบัเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวน

เตม็ และสามารถเขียนจ านวนใหอ้ยูใ่นรูปสัญกรณ์
วทิยาศาสตร์ (A × 10n เม่ือ 1  A < 10 และ n เป็น
จ านวนเตม็)ได ้

5. เขา้ใจเก่ียวกบัรากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริง 
มาตรฐาน  ค 1.2 เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึน
จากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินการ
ต่าง ๆ และสามารถใชก้ารด าเนินการ
ใน          การแกปั้ญหาได ้

1. บวก ลบ คูณ และหารจ านวนเตม็  เศษส่วน ทศนิยม  
เลขยกก าลงั และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

2. หารากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนเตม็โดย         
การแยกตวัประกอบและไปใชแ้กปั้ญหาได ้

3. อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการบวก  การลบ  การคูณ         
การหาร ยกก าลงัและการหารากของจ านวนเตม็และ
จ านวนต รรกยะพร้อมทั้งความสัมพนัธ์ของการ
ด าเนินการของจ านวนต่าง ๆ ได ้

4. ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีไดจ้าก   
การค านวณและการแกปั้ญหา 

มาตรฐาน ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าใน    
การค านวณและแกปั้ญหาได ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการประมาณค่าและน าไปใชแ้กปั้ญหา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. หารากท่ีสอง และรากท่ีสามของจ านวนจริงโดย        
การประมาณ การเปิดตาราง หรือการใชเ้คร่ือง
ค านวณ และน าไปใชแ้กปั้ญหาได ้

 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน   
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มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันที ่3 (ม.1 – ม.3) 

มาตรฐาน  ค 1.4 เขา้ใจในระบบ
จ านวนและสามารถน าสมบติัเก่ียวกบั
จ านวนไปใชไ้ด ้

1. เขา้ใจสมบติัต่าง  ๆ เก่ียวกบัระบบจ านวนเตม็และ
น าไปใชแ้กปั้ญหาได ้

2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัจ านวนในระบบจ านวน
จริง 

สาระที ่2 การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจเก่ียวกบัการวดั 1. เขา้ใจเก่ียวกบัพื้นท่ีผวิและปริมาตรของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 
2. เลือกใชห้น่วยการวดัในระบบต่าง  ๆ เก่ียวกบัความ

ยาว พื้นท่ี และปริมาตรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มาตรฐาน  ค 2.2 วดัและคาดคะเน
ขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการได ้

1. คาดคะเนเวลา ระยะทาง ขนาดและน ้าหนกัไดอ้ยา่ง
ใกลเ้คียงและสามารถอธิบายวธีิการใชค้าดคะเนได ้

2. ใชก้ารคาดคะเนเก่ียวกบัการวดัในการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มาตรฐาน ค 2.3 แกปั้ญหาเก่ียวกบัการ
วดัได ้

1. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พื้นท่ี พื้นผวิและปริมาตร
ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

สาระที ่3 เรขาคณติ 

มาตรฐาน  ค 3.1 อธิบายและวเิคราะห์       
รูปเรขาคณิตและสามมิติได ้

1. อธิบายลกัษณะของสมบติัของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได ้

2. สร้างรูปเรขาคณิตอยา่งง่ายโดยไม่เนน้การพิสูจน์ได ้
3. วเิคราะห์ลกัษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพ  

สองมิติได ้
มาตรฐาน  ค 3.2 ใชก้ารนึกภาพ  
(visualization) ใชเ้หตุผลเก่ียวกบั
ปริภูมิ  (spatial reasoning) และใช้
แบบจ าลองทางเรขาคณิต  (geometric 
model) ในการแก ้ปัญหาได ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสมบติัของความเท่ากนัทุกประการและ
ความคลา้ยของรูปสามเหล่ียม เส้นขนาน ทฤษฎีบท     
พทีาโกรัสและบทกลบั และน าไปใชใ้นการใชเ้หตุผล
และแกปั้ญหาได ้

2. เขา้ใจเก่ียวกบัการแปลง (transformation) ทาง
เรขาคณิตในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation)  
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  การสะทอ้น (reflection) และการหมุน  (rotation) 
 และน าไปใชไ้ด ้
3. บอกภาพท่ีเกิดข้ึนจากการเล่ือนขนาน การสะทอ้น

และการหมุนรูปตน้แบบและสามารถอธิบายวธีิการ
ท่ีจะไดภ้าพท่ีปรากฏเม่ือก าหนดรูปตน้แบบและ
ภาพนั้นได ้

สาระที ่4 พชีคณติ 

มาตรฐาน  ค 4.1 อธิบายและวเิคราะห์   
แบบรูป  (pattern) ความสัมพนัธ์และ
ฟังกช์นัต่าง ๆได ้

1. วเิคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ของแบบรูป            
ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

มาตรฐาน  ค 4.2 ใชนิ้พจน์  สมการ  
อสมการ  กราฟ  และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์อ่ืน  ๆ แทนสถานก ารณ์
ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและ
น าไปใชแ้กปั้ญหาได ้

1. แกส้มการและอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้
2. เขียนสมการหรืออสมการเชิงเส้นตวัแปร เดียวแทน

สถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดใหแ้ละน าไปใช้
แกปั้ญหา พร้อมตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบท่ีได ้

3. เขียนกราฟแสดงความเก่ียวขอ้งระหว่างปริมาณสอง
ชุดหรือสมการเชิงเส้นท่ีก าหนดใหไ้ด ้

4. อ่านและแปลความหมายกราฟท่ีก าหนดใหไ้ด ้
5. แกร้ะบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปรและสามารถ

น าไปใชแ้กปั้ญหา พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้

6. อธิบายลกัษณะของรูปท่ีเกิดข้ึนจากการเล่ือนขนาน 
การสะทอ้น และการหมุนบนระนาบพิกดัฉากได ้

สาระที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน  ค 5.1 เขา้ใจและใชว้ธีิการ
ทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

1. ก าหนดประเด็นเขียนขอ้ค าถาม ก าหนดวธีิการศึกษา
และเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

2. เขา้ใจเก่ียวกบัค่ากลางของขอ้มูลในเร่ืองค่าเฉล่ีย        
เลขคณิต มั ธยฐาน และฐานนิยม และเลือกใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม 
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 3. น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม อ่านแปล

ความหมาย และวิเคราะห์ขอ้มูลจากการน าเสนอ
ขอ้มูลได ้

มาตรฐาน  ค 5.2 ใชว้ิธีการทางสถิติและ
ความรู้เก่ียวกบัความน่ าจะเป็นใน             
การคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการทดลองสุ่มเหตุการณ์ ความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ และใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะ
เป็นในการคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

มาตรฐาน  ค 5.3 ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติ
และความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสิน
และแกปั้ญหาได ้
 

1. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติในการพิจารณาขอ้มูลข่าวสาร
ทางสถิติ และใชค้วามรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น
ประกอบการตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

2. เขา้ใจถึงความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการ
น าเสนอขอ้มูลทางสถิติ 

สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร์ 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา 

1. ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหาได ้
2. ใชค้วามรู้  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และ

เทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้
อยา่งเหมาะสม 

มาตรฐาน  ค 6.2 มีความสามารถในการ
ใหเ้หตุผล 

1. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอา้งอิงความรู้  ขอ้มูล
หรือขอ้เทจ็จริงหรือสร้างแผนภาพ 

มาตรฐาน  ค 6.3 มีความสามารถในการ
ส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 

1. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 
ส่ือความหมาย  และน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน  
และรัดกุม 

มาตรฐาน  ค 6.4 มีความสามารถในการ
เช่ือมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน  
ๆ ได ้

1. เช่ือมโยงความรู้เน้ือหาต่าง  ๆ ในคณิตศาสตร์  และน า
ความรู้  หลกัการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน  ๆ เพื่ออธิบายขอ้สรุปหรือ
เร่ืองราวต่าง ๆ ได ้

2. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนคณิตศาสตร์ไป
ประยกุตใ์นการเรียนรู้ในงานและในการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน  ค 6.5 มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

1. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 

 


