ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การ
ดาเนินการต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ชั้น
ตัวชี้วดั
ป.๑ ๑. บวก ลบ และบวก ลบระคน
ของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย
และศูนย์ พร้อมทั้ง ตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ









ป.๒ ๑. บวก ลบ คูณ หาร และ
บวก ลบ คูณ หาร ระคนของ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและ
ศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความ สมเหตุสมผลของ
คาตอบ












สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ความหมายของการบวก และ
การใช้เครื่ องหมาย +
การบวกที่ไม่มีการทด
ความหมายของการลบ และ
การใช้เครื่ องหมาย –
การลบที่ไม่มีการกระจาย
การบวก ลบระคน

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๑
- การสารวจพรรณไม้ในพื้นที่
ศึกษา
(สามารถนับ และเปรี ยบเทียบ
จานวนต้นไม้หรื อจานวนชนิด
ในพื้นที่ศึกษาและสามารถบวก
ลบ จานวนนับได้ )
องค์ ประกอบที่ ๓
- การศึกษาข้อมูลพรรณไม้
(ความสู ง ความกว้างทรงพุม่
ขนาดของใบ และสามารถบวก
ลบ จานวนนับได้)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน
การบวก การลบ
องค์ ประกอบที่ ๑
ความหมายของการคูณ และ - การสารวจพรรณไม้ในพื้นที่
ศึกษา (สามารถนับ และบวก
การใช้เครื่ องหมาย 
การคูณจานวนหนึ่งหลักกับ ลบ คูณ หาร จานวนนับได้ )
องค์ ประกอบที่ ๓
จานวนไม่เกินสองหลัก
ความหมายของการหาร และ - การศึกษาข้อมูลพรรณไม้
(ความสู ง ความกว้างทรงพุม่
การใช้เครื่ องหมาย 
การหารที่ตวั หารและผลหารมี ขนาดของใบ และบวก ลบ คูณ
หาร จานวนนับได้)
หนึ่งหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ

๒

ชั้น

ตัวชี้วดั

ป.๓ ๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก
ลบ คูณ หารระคนของจานวน
นับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง










ป.๔ ๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก
ลบ คูณ หาร ระคนของจานวน
นับและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ











งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
สอน
การบวก การลบ
องค์ ประกอบที่ ๑
การคูณจานวนหนึ่งหลักกับ - การสารวจพรรณไม้ในพื้นที่
จานวน ไม่เกินสี่ หลัก
ศึกษา (สามารถนับ และบวก
การคูณจานวนสองหลักกับ ลบ คูณ หาร จานวนนับได้ )
จานวนสองหลัก
องค์ ประกอบที่ ๓
การหารที่ตวั ตั้งไม่เกินสี่ หลัก - การศึกษาข้อมูลพรรณไม้
และตัวหารมีหนึ่งหลัก
(ความสู ง ความกว้างทรงพุม่
การบวก ลบ คูณ หารระคน ขนาดของใบ และบวก ลบ คูณ
หาร จานวนนับได้)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน
การบวก การลบ
องค์ ประกอบที่ ๑
การคูณจานวนหนึ่งหลักกับ - การสารวจพรรณไม้ในพื้นที่
จานวนมากกว่าสี่ หลัก
ศึกษา (สามารถนับ และบวก
การคูณจานวนมากกว่าหนึ่ง ลบ คูณ หาร จานวนนับได้ )
หลักกับจานวนมากกว่าสอง องค์ ประกอบที่ ๓
หลัก
- การศึกษาข้อมูลพรรณไม้
การหารที่ตวั หารไม่เกินสาม (ความสู ง ความกว้างทรงพุม่
หลัก
ขนาดของใบ และบวก ลบ คูณ
การบวก ลบ คูณ หารระคน หาร จานวนนับได้)
การเฉลี่ย
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน

๓

สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๔ เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
ชั้น
ม.๒

ตัวชี้วดั
๑. เปรี ยบเทียบหน่วยความ
ยาว หน่วยพื้นที่ ใน
ระบบเดียวกัน และต่าง
ระบบ และเลือกใช้หน่วย
การวัดได้อย่างเหมาะสม

ม.๔-๖ ๑. ใช้ความรู ้เรื่ อง อัตราส่ วน
ตรี โกณมิติของมุม ในการ
คาดคะเนระยะทางและ
ความสู ง







สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การวัดความยาว พื้นที่ และ
การนาไปใช้
การเลือกใช้หน่วยการวัด
เกี่ยวกับความยาว และพื้นที่

อัตราส่ วนตรี โกณมิติและ
การนาไปใช้

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๑
- การกาหนดพื้นที่ศึกษา
- การทาผังแสดงตาแหน่งพรรณ
ไม้
- ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓ หน้า
๒-๗)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน
องค์ ประกอบที่ ๑
- การทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
องค์ ประกอบที่ ๓
- การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ ก.๗๐๐๓ (บันทึกข้อมูลพรรณไม้
ความสู ง)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน

๔

สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ชั้น
ป.๖

ตัวชี้วดั
๓. เขียนแผนผังแสดง
ตาแหน่งของสิ่ ง ต่าง ๆ และ
แผนผังแสดงเส้นทางการ
เดินทาง







สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การเขียนแผนผังแสดงสิ่ งต่าง
ๆ
การเขียนแผนผังแสดงเส้นทาง
การเดินทาง
การเขียนแผนผังโดยสังเขป

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๑
- การทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน

๕

สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. สร้างและบอกขั้นตอนการ
สร้างพื้นฐานทางเรขาคณิ ต



สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การสร้างพื้นฐานทาง
เรขาคณิ ต (ใช้วงเวียนและ
สันตรง)
๑) การสร้างส่ วนของ
เส้นตรงให้ยาวเท่ากับ
ความยาวของส่ วนของ
เส้นตรงที่กาหนดให้
๒) การแบ่งครึ่ งส่ วนของ
เส้นตรงที่กาหนดให้
๓) การสร้างมุมให้มีขนาด
เท่ากับขนาดของมุมที่
กาหนดให้
๔) การแบ่งครึ่ งมุมที่
กาหนดให้
๕) การสร้างเส้นตั้งฉากจาก
จุดภายนอกมายังเส้นตรง
ที่กาหนดให้
๖) การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุด
จุดหนึ่งบนเส้นตรงที่
กาหนดให้

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๑ การจัดทาป้ าย
ชื่ อพรรณไม้
- การทาผังพรรณไม้ (โดยใช้
พื้นฐานทางเรขาคณิ ต)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน

๖

สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (mathematical model)
ชั้น
ม.๑

อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
๔. เขียนกราฟบนระนาบใน  กราฟบนระนาบในระบบพิกดั องค์ ประกอบที่ ๑
ระบบพิกดั ฉากแสดงความ ฉาก
- ทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
เกี่ยวข้องของปริ มาณสอง
(การเขียนกราฟบนระนาบใน
ชุดที่กาหนดให้
ระบบพิกดั ฉากแสดงความ
เกี่ยวข้องของปริ มาณสองชุด)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน
๕. อ่านและแปลความหมาย
องค์ ประกอบที่ ๑
ของกราฟบนระนาบใน
- ทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
ระบบพิกดั ฉากที่กาหนดให้
(การอ่านและแปรความหมาย
ของกราฟบนระนาบในระบบ
พิกดั ฉากแสดงความเกี่ยวข้อง
ของปริ มาณสองชุด)
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน

๗

สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๓ ๒. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธย
ฐาน และฐานนิยมของ
ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจง
ความถี่ และเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม
๓. นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบที่
เหมาะสม

ม.๔- ๒. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธย
๖
ฐาน ฐานนิยม ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์ เซ็นไทล์ของข้อมูล









สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ค่ากลางของข้อมูล และการ
นาไปใช้

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน ( การนาข้อมูลพืชจานวน
ชนิด จานวนต้นทะเบียนพรรณ
ไม้ มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธย
ฐาน และฐานนิยม)
การนาเสนอข้อมูล
องค์ ประกอบที่ ๔
- การกาหนดรู ปแบบการเขียน
รายงาน แบบวิชาการ แบบ
บูรณาการ
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน
ค่ากลางของข้อมูล
องค์ ประกอบที่ ๕
การวัดการกระจายของข้อมูล - การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
การหาตาแหน่งที่ของข้อมูล สอน ( การนาข้อมูลพืชจานวน
ชนิด จานวนต้นทะเบียนพรรณ
ไม้ มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธย
ฐาน และฐานนิยม)

๘

สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓ : ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ชั้น
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
ม.๓ ๑. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและ  การใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติ
องค์ประกอบที่ ๒
ความน่าจะเป็ น
และ ความน่าจะเป็ น
- ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้
ประกอบการตัดสิ นใจใน
ประกอบการตัดสิ นใจ
เดิมและศึกษาธรรมชาติของ
สถานการณ์ต่าง ๆ
พรรณไม้ ( ธรรมชาติของพรรณ
ไม้ที่อยูใ่ นบริ เวณต่างๆสามารถ
ขึ้นและอาศัยในสภาพใดได้บา้ ง
เป็ นการใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถิติ
ประกอบการตัดสิ นใจ)

๙

สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๑– ๑. ใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
ม.๓ แก้ปัญหา
๒. ใช้ความรู ้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
๓. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้
อย่างเหมาะสม
๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร
การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอ ได้อย่าง
ถูกต้อง และชัดเจน
๕. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ใน
คณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้
หลักการ กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ
๖. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ม.๔ – ๑. ใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
ม.๖ แก้ปัญหา
๒. ใช้ความรู ้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
-

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน

องค์ ประกอบที่ ๕
- การบูรณาการสู่ การเรี ยนการ
สอน

๑๐

เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
๓. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้
อย่างเหมาะสม
๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร
การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอ ได้อย่าง
ถูกต้อง และชัดเจน
๕. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ใน
คณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้
หลักการ กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ
๖. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

