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การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระพื้นฐานและผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 เนื่องจากการพัฒนาผลการเรียนรู้ในสาระเพ่ิมเติม ได้ยึดโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระพ้ืนฐานและเป็นลักษณะของการขยายความรู้ของตัวชี้วัดในสาระพ้ืนฐาน 
ให้เข้มข้นขึ้น ผลการเรียนรู้ในสาระเพ่ิมเติมที่จัดท าขึ้น มี 4 สาระ 2 ลักษณะ คือ 

1. ผลการเรียนรู้ยึดโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต และสาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
2. ผลการเรียนรู้ไม่ได้ยึดโยงกับมาตรฐานในสาระพ้ืนฐาน คือ สาระการวัดและเรขาคณิต และสาระแคลคูลัส 
เพ่ือเป็นแนวทางการจัดรายวิชาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนมีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์สูง การจัดการเรียนการสอนในรายวชิาพ้ืนฐานอาจจะน าสาระเพ่ิมเติม

ซึ่งขยายความรู้จากสาระแกนกลางผนวกไปดว้ย เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจดัรายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน รายละเอียดการเทียบเคียง
ตัวชี้วัดในสาระพ้ืนฐานและผลการเรียนรู้ในสาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

สาระพื้นฐาน  สาระเพิ่มเติม 
ชั้น เรื่อง มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ชั้น เรื่อง มาตรฐานที่ยึดโยง/ผลการเรียนรู้ 
ม.4 

 
เซต มาตรฐาน ค 1.1 

 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

ม.4 
 

เซต มาตรฐาน ค 1.1 
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการ

สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

ม.4 
 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น มาตรฐาน ค 1.1 
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและ

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

ม.4 
 

ตรรกศาสตร์ มาตรฐาน ค 1.1 
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์  

ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล 
(เพ่ิมเติม : เพ่ิมเนื้อหา เรื่อง ประโยค 
ที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว การอ้างเหตุผล) 
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สาระพื้นฐาน  สาระเพิ่มเติม 
ชั้น เรื่อง มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ชั้น เรื่อง มาตรฐานที่ยึดโยง/ผลการเรียนรู้ 
ม.4 

 
หลักการนับเบื้องต้น มาตรฐาน ค 3.2 

 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ 
การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่  
ในการแก้ปัญหา 

ม.5 
 

หลักการนับเบื้องต้น มาตรฐาน ค 3.2 
 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ 

การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่  
ในการแก้ปัญหา 
(เพิ่มเติม : เพิ่มเนือ้หา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน
เชิงเสน้กรณทีี่สิ่งของไม่แตกต่างกนัทั้งหมด  
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีทีส่ิ่งของ
แตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวนิาม) 

ม.4 
 

ความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 3.2 
 หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับ

ความน่าจะเป็นไปใช้ 

ม.5 
 

ความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 3.2 
 หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับ

ความน่าจะเป็นไปใช้ 
ม.5 

 
เลขยกก าลัง มาตรฐาน ค 1.1 

 เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ การเท่ากัน และ 
การไม่เท่ากันของจ านวนจริงในรูปกรณฑ์
และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลัง 
ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 

ม.4 
 

จ านวนจริงและพหุนาม มาตรฐาน ค 1.1 
 เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของจ านวน

จริงในการแก้ปัญหา 
(เนื้อหาส่วนที่ซ้ าซ้อนกัน : จ านวนจรงิในรูปกรณฑ์ 
และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลัง   
เนื้อหาเพิ่มเติม : จ านวนจริงและสมบัติของ
จ านวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและ
สมบัติของจ านวนจริง) 
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สาระพื้นฐาน  สาระเพิ่มเติม 
ชั้น เรื่อง มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ชั้น เรื่อง มาตรฐานที่ยึดโยง/ผลการเรียนรู้ 
ม.5 

 
ฟังก์ชัน มาตรฐาน ค 1.2 

 ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่ก าหนด 

ม.4 
 

ฟังก์ชัน มาตรฐาน ค 1.2 
 ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย

สถานการณ์ที่ก าหนด 
   ม.4 

 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม 

มาตรฐาน ค 1.2 
 เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชัน 

เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ม.5 
 

ล าดับและอนุกรม มาตรฐาน ค 1.2 
 เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและ

อนุกรมไปใช้ 

ม.6 
 

ล าดับและอนุกรม มาตรฐาน ค 1.2 
 เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและ

อนุกรมไปใช้ 
(เนื้อหาส่วนที่ซ้ าซ้อนกัน : ล าดับเลข
คณิตและล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลข
คณิตและอนุกรมเรขาคณิต การน าความรู้
เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด  
เนื้อหาที่เพ่ิม : ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์ 
ลิมิตของล าดับอนันต์ อนุกรมจ ากัดและ
อนุกรมอนันต์ ผลบวกอนุกรมอนันต์) 
 

ม.5 
 

ดอกเบี้ยและ 
มูลค่าของเงิน 

มาตรฐาน ค 1.3 
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและ

มูลค่าของเงินในการแก้ปัญหา 
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สาระพื้นฐาน  สาระเพิ่มเติม 
ชั้น เรื่อง มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ชั้น เรื่อง มาตรฐานที่ยึดโยง/ผลการเรียนรู้ 
ม.6 

 
สถิติ มาตรฐาน ค 3.1 

 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและแปลความหมาย 
ของค่าสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

ม.6 
 

สถิติ มาตรฐาน ค 3.1 
 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ

น าเสนอข้อมูลและแปลความหมาย 
ของค่าสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

ม.6 
 

ม.6 
 

 

หมายเหตุ 

ส าหรบัสาระเพ่ิมเติม ข้อความทีไ่ฮไลต์สีเหลือง คือ ส่วนที่เป็นเพิ่มเติม และอาจมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมอธิบายประกอบตามตัวหนังสือสีแดง 


