
คำอธิบายรายวิชา  กลุ0มสาระการเรียนรู8คณิตศาสตร< 

วิชาคณิตศาสตร<พ้ืนฐาน  5        รหัสวิชา  ค33101   ประเภทวิชา พ้ืนฐาน     จำนวน  1.0  หน0วยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปNท่ี   6   จำนวน   40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

ศึกษาความหมายและประโยชน4ของสถิติศาสตร4 พร=อมทั้งสามารถอธิบาย พร=อมทั้งอธิบายการ

นำเสนอข=อมูล ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน ระบุประชากร ตัวอยLาง ตัวแปร ข=อมูล พารามิเตอร4 และคLาสถิติจาก

สถานการณ4ที่กำหนด จำแนกประเภทของข=อมูลตำแหนLงตามที่มาของข=อมูล ระยะเวลาที่จัดเก็บ หรือลักษณะ

ของข=อมูล และระบุวLาสถานการณ4ที่กำหนด ใช=วิธีการของสถิติศาสตร4เชิงพรรณนา สถิติศาสตร4เชิงอนุมาน 

วิเคราะห4และนำเสนอข=อมูลเชิงคุณภาพ ด=วยตารางความถี่และแผนภาพ ได=แกL แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิรูป

วงกลม และแผนภูมิแทLงเปSนต=น วิเคราะห4และนำเสนอข=อมูลเชิงปริมาณด=วยตารางความถี่ และแผนภาพ      

ฮิตโทรแกรม แผนภาพจุด แผนภาพลำต=นและใบ แผนภาพกลLอง และแผนภาพการกระจาย หาคLากลางของ

ข=อมูล คLาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และคLานิยม เลือกใช=คLากลางของข=อมูลในการแก=ปWญหา 

โดยจัดประสบการณ4หรือสถานการณ4ในชีวิตประจำวันที่ใกล=ตัว มีการนำเทคโนโลยีมาใช=ในการศึกษา

ค=นคว=า การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการใน การคิดคำนวณ  ใช=วิธีการท่ี

หลากหลายในการแก=ปWญหา  การให=เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร4 และนำประสบการณ4ด=าน

ความรู = ความคิด ทักษะ กระบวนการที ่ได=ไปใช=ในการเรียนรู =ต Lาง ๆ และใช=ในชีว ิตประจำวันอยLาง

สร=างสรรค4 เพื่อให=เห็นคุณคLาและมีเจตคติที่ดีตLอวิชาคณิตศาสตร4  สามารถทำงานอยLางเปSนระเบียบ มีความ

รอบคอบ มีควิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย4สุจริต  มีวินัย  ใฝ_เรียนรู=  มีความมุLงมั่นใน

การทำงาน อยูLอยLางพอเพียงและจิตสาธารณะ 

ตัวช้ีวัด 
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โครงสร&างรายวิชา 

โครงสร8างรายวิชา  คณิตศาสตร<พ้ืนฐาน 5 

    กลุ0มสาระการเรียนรู8  คณิตศาสตร< รหัสวิชา   ค33101      จำนวน 1.0 หน0วยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปNท่ี  6     เวลา 40  ช่ัวโมง    อัตราส0วนคะแนน  70 : 30 

ลำดับท่ี ช่ือหนLวยการ

เรียนรู= 

มาตรฐานการ

เรียนรู=/ตัวช้ีวัด                                                 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

- ปฐมนิเทศ - - 2 - 

1 ความหมาย

สถิติศาสตร4

และข=อมูล 

ค 3.1 ม. 6/1 - สถิติศาสตร4 หมายถึง วิชาท่ีวLา

ด=วยการเก็บรวบรวมข=อมูล 

วิเคราะห4ข=อมูล และสรุปผล จาก

ข=อมูลท่ีเก่ียวข=อง เพ่ือนำมาตอบ

คำถาม อธิบายปรากฏการณ4 

หรือประเด็นท่ีสนใจ 

- คำสำคัญในสถิติศาสตร4 

ประชากร หมายถึง กลุLมของ

หนLวยท้ังหมดในเร่ืองท่ีสนใจ

ศึกษา หนLวยในท่ีน้ีอาจเปSน คน 

สัตว4 หรือส่ิงของ 

ตัวอยLาง หมายถึง กลุLมยLอยของ

ประชากร ท่ีถูกเลือกมาเปSน

ตัวแทน ของประชากร โดยท่ัวไป

มีวัตถุประสงค4 เพ่ือใช=ตัวอยLางใน

การสรุปผล เก่ียวกับลักษณะของ

ประชากรท่ีสนใจ 

ตัวแปร หมายถึง ลักษณะบาง

ประการของประชากร หรือ

ตัวอยLางท่ีสนใจศึกษา  

ข=อมูล หมายถึง ข=อความจริง

เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ี

สามารถใช=ในการสรุปผล ในเร่ือง

ท่ีสนใจศึกษา อาจเปSนได=ท้ังตัว
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เลขหรือ ไมLใชLตัวเลข หรือ อาจ

หมายถึงคLาของตัวแปรท่ีสนใจ

ศึกษา 

พารามิเตอร4 หมายถึง คLาวัดท่ี

แสดงลักษณะของประชากร ซ่ึง

เปSนคLาคงตัวท่ีคำนวณ หรือ

ประมวลจากข=อมูลท้ังหมดของ

ประชากร 

คLาสถิติ หมายถึง คLาคงตัวท่ี

พิจารณาจากข=อมูลของตัวอยLาง 

โดยมีวัตถุประสงค4เพ่ืออธิบาย

ลักษณะ ของตัวอยLางน้ันเพ่ือ

ประมาณคLา ของพารามิเตอร4

นำไปใช=ในการอธิบายลักษณะ

ของประชากร  

- ประเภทของข=อมูล 

การแบLงประเภทของข=อมูลตาม

แหลLงท่ีมาของข=อมูล ได=แกL 

ข=อมูลปฐมภูมิ ข=อมูลทุติยภูมิ 

การแบLงประเภทของข=อมูลตาม

ระยะเวลาท่ีจัดเก็บข=อมูล ได=แกL

อนุกรมเวลา ข=อมูลตัดขวาง การ

แบLงประเภทของข=อมูลตาม

ลักษณะของข=อมูล ได=แกL ข=อมูล

เชิงปริมาณ ข=อมูลเชิงคุณภาพ 

- สถิติศาสตร4เชิงพรรณนาและ

สถิติศาสตร4เชิงอนุมาน 

สถิติเชิงพรรณนา เปSนการ

วิเคราะห4ข=อมูลท่ีสรุป

สาระสำคัญของข=อมูลชุดหน่ึง ซ่ึง

เปSนข=อมูลเชิงคุณภาพหรือข=อมูล

เชิงปริมาณ เพ่ืออธิบายลักษณะ 

หรือสภาพของข=อมูลชุดน้ันวLา



เปSนอยLางไร โดยท่ัวไปข=อมูลเชิง

คุณภาพจะใช=การนำเสนอด=วย

ตารางความถ่ี แผนภูมิแทLง ฐาน

นิยม และอ่ืนๆ สLวนข=อมูลเชิง

ปริมาณจะใช=การนำเสนอข=อมูล

โดยฮิตโทรแกรม แผนภาพกลLอง 

คLาต่ำสุด คLาสูงสุด คLาเฉล่ีย และ

อ่ืนๆ  

สถิติเชิงอนุมาน เปSนการ

วิเคราะห4ข=อมูลท่ีใช=ทฤษฎี

เก่ียวกับความนLาจะเปSน ในการ

หาข=อสรุปเก่ียวกับลักษณะของ

ประชากร โดยใช=ข=อมูลจาก

ตัวอยLางท่ีได=มาจากประชากรน้ัน 

2 การวิเคราะห4

และนำเสนอ

ข=อมูลเชิง

คุณภาพ 

ค 3.1 ม. 6/1 - การวิเคราะห4และนำเสนอ

ข=อมูลเชิงคุณภาพด=วยตาราง

ความถ่ี 

การวิเคราะห4ข=อมูลเชิงคุณภาพ 

เปSนข=อมูลท่ีแสดงลักษณะ

ประเภท สมบัติในเชิงคุณภาพ 

และอ่ืนๆ ท่ีไมLสามารถวัดคLาเปSน

ตัวเลขท่ีนำมา บวก ลบ หรือหาร

กันได= 

ความถ่ี คือ จำนวนคร้ังของการ

เกิดข=อมูลข=อมูลหน่ึง และคLาของ

ตัวแปรคLาหน่ึง 

ฐานนิยม คือ ข=อมูลท่ีมีจำนวน

คร้ังของการเกิดซ้ำกันมากท่ีสุด 

หรือข=อมูลท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุด ท่ี

มากกวLา 1 

- การนำเสนอข=อมูลเชิงคุณภาพ

ด=วยตารางความถ่ี  

ตารางความท่ีจำแนกทางเดียว 
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ความถ่ีสัมพัทธ4 คือ สัดสLวนของ

ความถ่ีของแตLละข=อมูลเทียบกับ

ผลรวมของความท่ีท้ังหมด 

ตารางความท่ีจำแนก 2 ทาง 

เปSนการนำเสนอข=อมูลในรูป

ตารางซ่ึงมีตัวแปลท่ีสนใจศึกษา 

2 ตัวแปร 

- การวิเคราะห4และนำเสนอ

ข=อมูลเชิงคุณภาพ ด=วยแผนภาพ 

แผนภูมิรูปภาพ เปSนการ

นำเสนอข=อมูลโดยใช=รูปภาพหรือ

สัญลักษณ4แสดงความถ่ีของแตL

ละข=อมูล ซ่ึงจะต=องกำหนดใน

แผนภูมิวLารูปภาพหรือสัญลักษณ4 

หน่ึงรูปน้ันแทนความถ่ีเทLาใด 

แผนภูมิรูปวงกลม เปSนการ

นำเสนอข=อมูลโดยใช=พ้ืนท่ีภายใน

ของรูปวงกลม แทนท่ีความถ่ีของ

ข=อมูลท้ังหมด นักแสดงสัดสLวน

ของความถ่ี ๆของแตLละข=อมูล

ด=วยพ้ืนท่ีแตLละสLวน ภายในรูป

วงกลมซ่ึงด=วยรัศมี โดยสัดสLวน

ของความถ่ีของแตLละข=อมูล

เทLากับขนาดสัดสLวนของขนาด

ของมุมท่ีจุดศูนย4กลางของรูป

วงกลม โดยท่ัวไปจะแสดง

สัดสLวนของความถ่ีของข=อมูล

ด=วยความถ่ีสัมพัทธ4ในรูปร=อยละ 

แผนภูมิแท0ง เปSนการนำเสนอ

ข=อมูลด=วยแทLงรูปส่ีเหล่ียม มุม

ฉากในแนวต้ังแนวนอนโดยใช=

ความสูงหรือความยาวของแทLง

รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแตLละรูป 



แสดงความถ่ีของข=อมูลของแตLละ

ตัวแปรท่ีสนใจศึกษา 

3 การวิเคราะห4

และการ

นำเสนอข=อมูล

เชิงปริมาณ 

ค 3.1 ม. 6/1 - การวิเคราะห4และนำเสนอ

ข=อมูลเชิงปริมาณด=วยตาราง

ความถ่ี 

- การวิเคราะห4และนำเสนอ

ข=อมูลเชิงปริมาณด=วยแผนภาพ 

ฮิตโทรแกรม เปSนการนำเสนอ

ข=อมูลเชิงปริมาณท่ีสร=างจาก

ตารางความถ่ี โดยใช=แทน

ส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีเรียงติดกันบน

แกนนอน เม่ือแกนนอนแทนคLา

ของข=อมูล ความสูงของแทLง

ส่ีเหล่ียมมุมฉากจะแสดงความถ่ี

ของข=อมูล  

แผนภาพจุด เปSนการนำเสนอ

ข=อมูลเชิงปริมาณโดยใช=จุด หรือ

วงกลมเล็กๆ แทนข=อข=อมูลแตLละ

ตัว ๆเขียนเรียงไว=เหนือเส=นใน

แนวนอนท่ีมีสเกล จุดหรือ

วงกลมเล็กๆ ดังกลLาวจะเรียงกัน

ในแนวต้ังตรง กับตำแหนLงซ่ึง

แสดงคLาของข=อมูลแตLละตัว 

แผนภาพลำดับต8นใบ เปSนการ

นำเสนอข=อมูลเชิงปริมาณโดยใช=

แผนภาพท่ีมีการแสดงข=อมูล โดย

เรียงลำดับจากน=อยไปมากและ

เปSนการแสดงข=อมูลออกเปSน 2 

สLวน ท่ีเรียกวLาสวนลำต=น และ

สLวนใบ  

แผนภาพกล0อง เปSนการนำเสนอ

ข=อมูลเชิงปริมาณท่ีแสดง

ตำแหนLงสำคัญของข=อมูล  ซ่ึง 
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ประกอบด=วย คLาต่ำสุด คLาสูงสุด 

และควอร4ไทล4 นอกจากน้ีแผLน 

แผนภาพกลLอง สามารถใช=ใน

การตรวจสอบวLาข=อมูลท่ีแตกตLาง

ไปจากข=อมูลสLวนใหญLหรือไมL 

โดยจะเรียกข=อมูลดังกลLาววLาค0า

นอกเกณฑ< 

แผนภาพการกระจาย คือ

แผนภาพท่ีเกิดจากการลงจุดท่ี

แสดงคLาของตัวแปรคูLหน่ึง

รูปแบบการกระจายของจุดตLางๆ 

ท่ีปรากฏในแผLนพับจะแสดงถึง

รูปแบบความสัมพันธ4ระหวLาง 2 

ตัวแปรน้ัน 

- คLาวัดทางสถิติ 

- คLากลางของข=อมูล 

ค0าเฉล่ียเลขคณิต เปSนคLาท่ีหา 

ได=จากการหารผลรวมของข=อมูล

ท้ังหมดด=วยจำนวนข=อมูลท่ีมี 

ค0าเฉล่ียเลขคณิตถ0วงน้ำหนัก 

เหมาะสำหรับใช=ในกรณีท่ีข=อมูล

แตLละคLามีความสำคัญไมLเทLากัน 

มัธยฐาน คือการนำข=อมูลมา

เรียงลำดับจากมากไปน=อย จาก

น=อยไปมาก จะเรียกคLะท่ีอยูLใน

ตำแหนLงของข=อมูลวLา มัธยฐาน 

ฐานนิยม ข=อมูลท่ีมีจำนวนคร้ัง

ของการเกิดสำคัญมากท่ีสุด

ข=อมูลท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุดท่ี

มากกวLา 1 

รวมท้ังภาคเรียน 40 100 

 


