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Problem Solving การแก้ปัญหา 

algebraically เชิงพีชคณิต 

alternate approach วธีิทางเลือก 

collaborate ทาํงานร่วมกนั 

conjecture การคาดคะเน 

constraint ขอ้จาํกดั 

critique การวจิารณ์ 

equivalent เทียบเท่า 

evaluate ประเมิน 

explain อธิบาย 

formulate คิดสูตร 

generalization การสรุปแนวคิด 

graphically โดยกราฟ 

interpret ตีความ 

multiple representations การแทนผลคูณ 

numerically เชิงตวัเลข 

observe สงัเกต 

parameter ตวัแปร 

strategy กลวธีิ 

verbally โดยวาจา 

Reasoning and Proof การให้เหตุผล และพสูิจน์ 

argument การโตแ้ยง้ 

axiom ความจริงท่ีไม่จาํเป็นตอ้งพิสูจน ์

conclusion บทสรุป 

conjecture การคาดคะเน 

counterexample ตวัอยา่งโตต้อบ 

discover คน้พบ 

exact answer คาํตอบท่ีแน่นอน 

explain อธิบาย 

explore สาํรวจ 

general case กรณีทัว่ไป 

inductive reasoning การใหเ้หตุผลทางอุปนยั 
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Informal indirect proof หลกัฐานออ้มไม่เป็นทางการ 

investigate สอบสวน 

justify ใหเ้หตุผล 

refute ลบลา้ง 

specific result ผลลพัธ์เฉพาะ 

theorem ทฤษฏีบท 

Communication การส่ือสาร 

accuracy ความถูกตอ้ง 

appropriate เหมาะสม 

challenge ความทา้ทาย 

chart แผนผงั 

coherent สอดคลอ้งกนั 

comprehension ความเขา้ใจ 

conjecture การคาดคะเน 

decoding การถอดรหสั 

diagram แผนภาพ 

equation สมการ 

formula สูตร 

function ฟังกช์นั 

graph แผนผงั 

interpretation การตีความ 

logical argument การโตแ้ยง้เชิงตรรกะ 

mathematical representation การแทนทางคณิตศาสตร์ 

numerical tables ตารางตวัเลข 

organize จดัการ 

outline สรุป 

rationale คาํช้ีแจงเหตุผล 

reflect สะทอ้น 

standard notation เคร่ืองหมายมาตรฐาน 

strategy กลวธีิ 

symbol สญัลกัษณ์ 

technical writing การเขียนเชิงเทคนิค 

terminology คาํศพัท ์
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validity ความมีเหตผุล 

verbal explanation การอธิบายทางวาจา 

written explanation การเขียนอธิบาย 

Connections การเช่ือมโยง 

concept แนวคิด 

conclusion บทสรุป 

formulate คิดสูตร 

multiple representation การแทนผลคูณ 

physical model ตน้แบบทางกายภาพ 

procedure การดาํเนินงาน 

quantitative model ตน้แบบเชิงปริมาณ 

representation การแทน 

Representation การแทน 

algebraic representation การแทนทางพีชคณิต 

apply ประยกุต ์

chart แผนผงั 

communicate ส่ือสาร 

compare เปรียบเทียบ 

concept แนวคิด 

diagram แผนภาพ 

equation สมการ 

explore สาํรวจ 

graph แผนผงั 

graphical representation การแทนดว้ยกราฟ 

investigate สอบสวน 

mathematical phenomena ปรากฏการณ์ทางคณิตศาสตร์ 

multiple representations การแทนผลคูณ 

organize จดัการ 

physical object วตัถุทางกายภาพ 

physical phenomena ปรากฏการณ์ทางกายภาพ 

recognize การจาํได ้

record บนัทึก 
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social phenomena ปรากฏการณ์ทางสงัคม 

symbol สญัลกัษณ์ 

table ตาราง 

technology เทคโนโลย ี

translate แปล 

Number Sense and Operations แนวคดิและปฏบิัตกิารเกีย่วกบัตวัเลข 

a+bi form รูปแบบ a+bi 

absolute value ค่าสมับูรณ์ 

complex fraction เศษส่วนเชิงซอ้น 

complex number จาํนวนเชิงซอ้น 

conjugate ผนั 

direct variation การผนัแปรโดยตรง 

e e 
fractional exponent เลขช้ีกาํลงัเศษส่วน 

¡ ¡ 
imaginary number จาํนวนจินตภาพ 

index of a radical ดชันีของกรณฑ ์

inverse variation การผนัแปรผกผนั 

irrational number จาํนวนอตรรกยะ 

negative exponent เลขช้ีกาํลงัลบ 

nth root รากท่ี n 

operation ปฏิบติัการ 

pi ไพ 

powers of i อาํนาจของ i 

principal square root รากท่ีสองหลกั 

procedure การดาํเนินงาน 

radical กรณฑ ์

radical form รูปแบบกรณฑ ์

radicand ตวัถูกถอดกรณฑ ์

rational number จาํนวนตรรกยะ 

rationalize a denominator อธิบายดว้ยเหตุผลเก่ียวกบัตวัหาร 

real number ตวัเลขจริง 

scientific notation เคร่ืองหมายทางวทิยาศาสตร์ 
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sigma ซิกมา 

sigma notation เคร่ืองหมายซิกมา 

Algebra พชีคณิต 

abscissa พิกดัท่ี 

absolute value ค่าสมับูรณ์ 

absolute value equation สมการค่าสมับูรณ์ 

absolute value function ฟังกช์นัค่าสมับูรณ์ 

absolute value inequality ความไม่เท่าเทียมกนัของค่าสมับูรณ์ 

adjacent angles มุมประชิด 

adjacent sides ดา้นประชิด 

algebraic expression เคร่ืองหมายทางพีชคณิต 

algebraic representation การแทนทางพีชคณิต 

ambiguous case กรณีคลุมเครือ 

amplitude ความสมบูรณ์ 

analyze วเิคราะห์ 

angle มุม 

angle in standard position มุมในตาํแหน่งมาตรฐาน 

angle of depression มุมของรอยเวา้ลง 

angle of elevation มุมของการยกระดบั 

antilogarithm เลขสาํหรับหาจาํนวนจริงจากผลของการบวกหรือลบ 

approximate value ค่าโดยประมาณ 

arc length ความยาวส่วนโคง้ 

arc cosine โคไซน์ส่วนโคง้ 

arc sine ไซน์ส่วนโคง้ 

arc tangent ส่วนโคง้ เสน้สมัผสั 

area of a parallelogram using SAS พ้ืนท่ีของส่ีเหล่ียมดา้นขนานท่ีใช ้SAS 

area of a triangle using SAS พ้ืนท่ีของสามเหล่ียมท่ีใช ้SAS 

arithmetic sequence ลาํดบัเลขคณิต 

arithmetic series ชุดเลขคณิต 

asymptote เสน้กาํกบั 

base ฐาน 

base of a logarithmic function ฐานของฟังกช์นัลอการิทึม 

base of an exponential function ฐานของฟังกช์นัยกกาํลงั 
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binomial expansion การขยายทวนิาม 

binomial theorem ทฤษฏีบททวนิาม 

center-radius equation of a circle สมการของวงกลมแบบศูนยก์ลาง-รัศมี 

central angle มุมกลาง 

circle วงกลม 

circular functions ฟังกช์นัแบบวงกลม 

coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิ 

cofunctions ฟังกช์นัร่วม 

common base (s) ฐานร่วม 

common difference ความแตกต่างร่วม 

common factor ปัจจยัร่วม 

common logarithm ลอการิทึมร่วม 

common ratio อตัราส่วนร่วม 

completing the square การทาํกาํลงัสองสมบูรณ์ 

complex fractional expressions เคร่ืองหมายเศษส่วนเชิงซอ้น 

compositions of functions องคป์ระกอบของฟังกช์นั 

compound interest ดอกเบ้ียทบตน้ 

constant function ฟังกช์นัคงท่ี 

cosecant โคเซแคนต ์ 

cosine โคไซน ์

cotangent เสน้สมัผสัร่วม 

degree of a polynomial องศาของพหุนาม 

difference of two perfect squares ความแตกต่างของสองกาํลงัสองท่ีสมบูรณ์แบบ 

direct variation การผนัแปรโดยตรง 

discriminant จาํแนก 

domain โดเมน 

double and half angle formulas for 
trigonometric function 

สูตรมุมสองเท่าและคร่ึงสาํหรับฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

double root รากสองเท่า 

e e 
equation สมการ 

equivalent forms รูปแบบเทียบเท่า 

exact value ค่าแน่นอน 

expand a binomial ขยายทวนิาม 
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explicit definition คาํนิยามชดัเจน 

exponential form รูปแบบยกกาํลงั 

exponential function ฟังกช์นัยกกาํลงั 

extraneous root รากภายนอก 

factor ปัจจยั 

fractional exponent เลขช้ีกาํลงัเศษส่วน 

frequency (of a periodic function) ความถ่ี (ฟังกช์นัของเป็นระยะ) 

function ฟังกช์นั 

function notation เคร่ืองหมายฟังกช์นั 

geometric sequence ลาํดบัเรขาคณิต 

geometric series ชุดเรขาคณิต 

graphical solution of equations ทางออกเป็นกราฟของสมการ 

greatest common factor (GCF) ปัจจยัร่วมมากท่ีสุด (GCF) 

growth factor ปัจจยัการเติบโต 

half-life คร่ึงชีวติ 

i i 
identities ตวัตน 

initial side of an angle ดา้นแรกของมุม 

inverse function ฟังกช์นัผกผนั 

inverse trigonometric functions ฟังกช์นัผกผนัตรีโกณมิติ 

inverse variation การผนัแปรผกผนั 

law of Cosines กฎของโคไซน ์

laws of Sines กฎของไซน ์

laws of exponents กฎของเลขช้ีกาํลงั 

laws of logarithms กฎของลอการิทึม 

linear equation สมการเชิงเสน้ 

linear expression เคร่ืองหมายเชิงเสน้ 

linear systems ระบบเชิงเสน้ 

logarithm ลอการิทึม 

logarithmic form รูปแบบลอการิทึม 

lowest terms จาํนวนตํ่าสุด 

nature of the roots ลกัษณะของราก 

negative exponent เลขช้ีกาํลงัลบ 
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nth root รากท่ี n 

nth term จาํนวนท่ี n 

one cycle of a trigonometric function หน่ึงวงจรของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

one-to-one function ฟังกช์นัหน่ึง-ต่อ-หน่ึง 

onto บน 

opposite side in a right triangle ดา้นตรงขา้มของสามเหล่ียมตั้งฉาก 

ordinate ระยะวดัจากแกน x ขนานดบัแกน y 

parabola เสน้โคง้รูปไข ่

parameter ตวัแปร 

period (of a function) คาบ (ของฟังกช์นั) 

periodic function ฟังกช์นัเป็นระยะ 

phase shift การปรับเฟส 

polynomial expression เคร่ืองหมายพหุนาม 

polynomial function ฟังกช์นัพหุนาม 

Powers of i อาํนาจของ i 

Pythagorean identities ตวัตนพีทาโกรัส 

quadrant angle มุมเส้ียวหน่ึงของวงกลม 

quadratic equation สมการกาํลงัสอง 

quadratic formula สูตรกาํลงัสอง 

quadratic inequality ความไม่เท่าเทียมกนักาํลงัสอง 

quadratic trinomial ไตรนามกาํลงัสอง 

radius รัศมี 

range (of a function) ช่วง (ของฟังกช์นั) 

rational coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิตรรกยะ 

rational equation สมการตรรกยะ 

rational expression เคร่ืองหมายตรรกยะ 

rational inequality ความไม่เท่าเทียมกนัตรรกยะ 

rationalize denominators อธิบายดว้ยเหตุผลเก่ียวกบัตวัหาร 

reciprocal trigonometric functions ฟังกช์นัตรีโกณมิติท่ีกลบักนั 

recursive definition นิยามยอ้นกลบั 

reference angle มุมอา้งอิง 

relation ความสมัพนัธ์ 

replacement  การแทนท่ี  
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represent แทน 

restricted domain โดเมนจาํกดั 

resultant ผลลพัธ์ 

right triangle trigonometry ตรีโกณมิติสามเหล่ียมตั้งฉาก 

root of an equation รากของสมการ 

secant (of an angle) เสน้ตรงท่ีตดัวงกลม (ของมุม) 

sigma notation เคร่ืองหมายซิกมา 

sine ไซน ์

solution set ชุดทางออก 

standard position (of an angle) ตาํแหน่งมาตรฐาน (ของมุม) 

subset ชุดยอ่ย 

sum and product or roots of a quadratic 
equation 

ผลรวมและผลิตภณัฑห์รือรากของสมการกาํลงัสอง 

sum of an arithmetic series ผลรวมของชุดเลขคณิต 

sum of a geometric series ผลรวมของชุดเรขาคณิต 

systems of equations/inequalities ระบบของสมการ/ความไม่เท่ากนั 

tangent (of an angle) เสน้สมัผสั (ของมุม) 

technology เทคโนโลย ี

terminal side of an angle ดา้นปลายของมุม 

transformation การแปรรูป 

transformations of functions and relations การแปรรูปของฟังกช์นัและความสมัพนัธ์ 

trigonometric equation สมการตรีโกณมิติ 

trigonometric functions ฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

unit circle วงกลมของหน่วย 

variable ตวัแปร 

vector เสน้สมมุติ 

vertical line test การทดสอบเสน้แนวตั้ง 

zero of a function ศูนยข์องฟังกช์นั 

zero product property คุณสมบติัผลิตภณัฑศู์นย ์

Geometry เรขาคณิต 

absolute value ค่าสมับูรณ์ 

absolute value equation สมการค่าสมับูรณ์ 

absolute value inequality ความไม่เท่าเทียมกนัค่าสมับูรณ์ 
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angle in standard position มุมในตาํแหน่งมาตรฐาน 

angle of depression มุมของรอยเวา้ลง 

angle of elevation มุมของการยกระดบั 

area of a parallelogram using SAS พ้ืนท่ีของส่ีเหล่ียมดา้นขนานท่ีใช ้SAS 

area of a triangle using SAS พ้ืนท่ีของสามเหล่ียมท่ีใช ้SAS 

circle วงกลม 

coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิ 

function ฟังกช์นั 

generalize กล่าวทัว่ๆ ไป 

geometric representation of a circular 
function 

การแทนทางเรขาคณิตของฟังกช์นัแบบวงกลม 

graph of a relation แผนผงัของความสมัพนัธ์ 

graphical representation การแทนดว้ยกราฟ 

graphical solution of equations ทางออกของสมการเป็นกราฟ 

investigate สอบสวน 

ordered pair คู่ท่ีจดัอนัดบั 

parabola เสน้โคง้รูปไข ่

rational coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิตรรกยะ 

rectangular coordinates พิกดัฉาก 

relation ความสมัพนัธ์ 

root of an equation รากของสมการ 

sector of a circle เซกเตอร์ของวงกลม 

slope ลาดเอียง 

triangle สามเหล่ียม 

vertex จุดสุดยอด 

visualization จินตนาการ 

Measurement การวดั 

arc length ความยาวส่วนโคง้ 

degree measure การวดัองศา 

measure of central angle การวดัของมุมกลาง 

minute เลก็มาก 

radian measure การวดัรัศมี 
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ENGLISH THAI 

Statistics and Probability สถิตแิละความน่าจะเป็น 

at least อยา่งนอ้ย 

at most อยา่งมาก 

Bernoulli experiments การทดลองแบร์นูลลี 

biased sample ตวัอยา่งเอนเอียง 

bimodal สองฐานนิยม 

binomial probability formula สูตรความน่าจะเป็นทวนิาม 

bivariate data ขอ้มูลตวัแปรคู ่

central tendency แนวโนม้ศูนยร์วม 

combination การรวม 

compound event เหตุการณ์ประกอบ 

conjecture การคาดคะเน 

controlled experiment การทดลองแบบควบคุม 

correlation coefficient สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

counting principle หลกัการนบั 

exactly อยา่งแน่นอน 

experimental probability ความน่าจะเป็นในการทดลอง 

extrapolate อนุมาน 

frequency (of a data set) ความถ่ี (ของชุดขอ้มูล) 

frequency distribution การแพร่กระจายความถ่ี 

grouped frequency distribution การแพร่กระจายความถ่ีเป็นกลุ่ม 

index in statistics ดชันีในสถิติ 

interpolate สอดแทรก 

interquartile range พิสยัระหวา่งควอร์ไทล ์

least squares regression line เสน้การถดถอยกาํลงัสองนอ้ยสุด 

line of best fit เสน้ของการเหมาะท่ีสุด 

linear regression การถดถอยเชิงเสน้ 

mean ค่าเฉล่ีย 

measure of central tendency การวดัของแนวโนม้ศูนยร์วม 

measure of dispersion การวดัการกระจายตวั 

median มธัยฐาน 

mode โหมด 

normal curve เสน้โคง้ปกติ 
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ENGLISH THAI 
normal distribution การแพร่กระจายปกติ 

observation การสงัเกต 

outlier ค่าผิดปกติ 

Pascal’s triangle สามเหล่ียมปาสคาล 

percentile เปอร์เซ็นตไ์ทล ์

permutation การสลบัลาํดบักนั 

probability ความน่าจะเป็น 

quartiles ควอไทล ์

random sample ตวัอยา่งสุ่ม 

range (of a data set) ช่วง (ของชุดขอ้มูล) 

regression equation สมการการถดถอย 

regression model ตน้แบบการถดถอย 

sample space พ้ืนท่ีตวัอยา่ง 

scatter plot แผนภาพการกระจาย 

standard deviation (population) การเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ประชากร) 

standard deviation (sample) การเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ตวัอยา่ง) 

statistics สถิติ 

survey แบบสาํรวจ 

technology เทคโนโลย ี

theoretical probability ความน่าจะเป็นทางทฤษฏี 

univariate data ขอ้มูลตวัแปรเด่ียว 

variance (population) ความแปรปรวน (ประชากร) 

variance (sample) ความแปรปรวน (ตวัอยา่ง) 
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Common Core 
Math Standard 

 
ENGLISH 

 
THAI 

N-RN.B.3 non-zero rational number จาํนวนตรรกยะท่ีไม่ใช่ศูนย ์

A-SSE.A.1 difference of squares, example: (a2 −b2) ผลต่างของกาํลงัสอง ตวัอยา่ง: (a2 −b2) 

A-SSE.A.1 square of a difference, example: (a −b)2 กาํลงัสองของผลต่าง ตวัอยา่ง: (a −b)2 

A-SSE.B.3 equivalent monthly interest rate อตัราดอกเบ้ียรายเดือนเทียบเท่า 

A-CED.A.1 exponential equation สมการเอกซ์โพเนนเชียล 

A-CED.A.3 non-viable options (inequalities) ตวัเลือกปฏิบติัไม่ได ้(ความไม่เท่ากนั) 

A-CED.A.3 viable options (inequalities) ตวัเลือกปฏิบติัได ้(ความไม่เท่ากนั) 

A-REI.A.1 viable argument การโตแ้ยง้ท่ีปฏิบติัได ้

A-REI.D.12 half-plane ก่ึงระนาบ 

A-REI.D.11 logarithm function ฟังกช์นัลอการิทึม 

F-IF.C.8 piece-wise defined function ฟังกช์นัท่ีถูกนิยามเป็นช่วงๆ 

F-IF.C.8 step function ฟังกช์นัขั้นบนัได 

F-IF.C.8 absolute-value function ฟังกช์นัค่าสมับูรณ์ 

F-BF.A.1 recursive process ขั้นตอนเรียกซํ้ า 

F-Bf.B.3 even function  ฟังกช์นัคู ่ 

F-BF.B.3 odd function ฟังกช์นัค่ี 

F-LE.A.1 constant percent rate อตัราร้อยละคงท่ี 

S-ID.B.5 categorical data ขอ้มูลเชิงกลุ่ม 

S-ID.B.5 joint frequency ความถ่ีร่วม 

S-ID.B.5 marginal frequency ความถ่ีส่วนเพ่ิม 

S-ID.B.5 conditional relative frequency ความถ่ีสมัพทัธ์แบบมีเง่ือนไข 

S-ID.B.6 fit of a function ความเหมาะของฟังกช์นั 

S-ID.B.6 residuals ความคลาดเคล่ือน 

S-ID.C.8 correlation coefficient สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

S-ID.C.8 linear fit ความเหมาะเชิงเสน้ 

S-ID.C.9 correlation and causation สหสมัพนัธ์ และความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุกบัผล 

S-ID.C8 linearity ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ 

S-ID.C8 linear phenomenon ปรากฏการณ์เชิงเสน้ 

N-Q.A.3 data point จุดขอ้มูล 

N.C.N.4 complex plane ระนาบเชิงซอ้น 
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N.C.N.5 conjugation of complex numbers สงัยคุจาํนวนเชิงซอ้น 

N-V.M.6 incidence relationship (payoff) ความสมัพนัธ์ระหวา่งอุบติัการณ์ (ผลท่ีตามมา) 

N-Q.A.2 descriptive modeling แบบจาํลองเชิงบรรยาย 

S-REI.A.2 algebraic manipulation การจดัการพีชคณิต 

 
KEYS 

N-Q = Number & Quantity REI = Reasoning with Equations & Inequality 
SSE = Seeing Structures in Expressions VM = Vectors & Metrix quantities 
RN = Real Number System IF = Interpreting Functions 
BF = Building Functions ID = Interpreting categorical and quantitative Data 
ID = Interpreting categorical and quantitative Data APR = Arithmetic with Polynomials & Relational expressions 
CED = Creating Equations Describing numbers or relationships 

                                                                                                                 
                                            

 




