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Problem Solving การแก้ปัญหา 

algebraically เชิงพีชคณิต 

concept แนวคิด 

conjecture การคาดคะเน 

constraint ขอ้จาํกดั 

equivalent เทียบเท่า 

formulate คิดสูตร 

generalization การสรุปแนวคิด 

graphically โดยกราฟ 

multiple representations การแทนผลคูณ 

numerically เชิงตวัเลข 

parameter ตวัแปร 

pattern รูปแบบ 

relative efficiency ประสิทธิภาพสมัพทัธ์ 

strategy กลวธีิ 

verbally โดยวาจา 

Reasoning and Proof การให้เหตุผลและหลกัฐาน 

Appropriate เหมาะสม 

approximation การคาดประมาณ 

argument การโตแ้ยง้ 

claim การกล่าวอา้ง 

conclusion บทสรุป 

conjecture การคาดคะเน 

counterexample ตวัอยา่งโตต้อบ 

explain อธิบาย 

inductive reasoning การใหเ้หตุผลทางอุปนยั 

logical argument การโตแ้ยง้เชิงตรรกะ 

mathematical conjecture การคาดคะเนเชิงคณิตศาสตร์ 

proof หลกัฐาน 

refute ลบลา้ง 

systematic approach วธีิเชิงสถิติ 

validity ความถูกตอ้ง 

Venn diagram แผนภาพเวนน ์

verify ตรวจสอบ 
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Communication การส่ือสาร 

accuracy ความถูกตอ้ง 

analyze วเิคราะห์ 

argument การโตแ้ยง้ 

coherent สอดคลอ้งกนั 

communicate ส่ือสาร 

comprehension ความเขา้ใจ 

conclusion บทสรุป 

conjecture การคาดคะเน 

decoding การถอดรหสั 

elicit จุดประกาย 

equation สมการ 

evaluate ประเมิน 

extend ขยาย 

formula สูตร 

function ฟังกช์นั 

graph กราฟ 

Interpretation การตีความ 

mathematical visual ภาพเชิงคณิตศาสตร์ 

rationale คาํช้ีแจงเหตุผล 

standard (mathematical) notation เคร่ืองหมาย (คณิตศาสตร์) มาตรฐาน 

strategy กลวธีิ 

table ตาราง 

technical writing การเขียนเชิงเทคนิค 

terminology คาํศพัท ์

valid ถูกตอ้ง 

Connections การเช่ือมโยง 

coherent whole จาํนวนเตม็สอดคลอ้งกนั 

concept แนวคิด 

connection การเช่ือมโยง 

formulate คิดสูตร 

physical model ตน้แบบทางกายภาพ 

procedure การดาํเนินงาน 



High School Integrated Algebra 

3 NYS Statewide Language RBERN 

 

 

ENGLISH THAI 
quantitative model ตน้แบบเชิงปริมาณ 

representation การเป็นตวัแทนแทน 

Representation การแทน 

angle of elevation มุมของการยกระดบั 

array แถวลาํดบั 

chart แผนผงั 

compare เปรียบเทียบ 

diagram แผนภาพ 

equation สมการ 

function ฟังกช์นั 

graph กราฟ 

interpret ตีความ 

mathematical phenomena ปรากฏการณ์ทางคณิตศาสตร์ 

organize จดัการ 

physical phenomena ปรากฏการณ์ทางกายภาพ 

profit กาํไร 
record บนัทึก 

social phenomena ปรากฏการณ์ทางสงัคม 

symbol สญัลกัษณ์ 

table ตาราง 

technology เทคโนโลย ี

translate เล่ือนขนาน 

Number Sense and Operations แนวคดิและปฏบิัตกิารเกีย่วกบัตวัเลข 

absolute value ค่าสมับูรณ์ 

algebraic problem ปัญหาทางพีชคณิต 

arithmetic operation ปฏิบติัการทางเลขคณิต 

arrangements (permutations) การจดัเรียง (การเรียงสบัเปล่ียน) 

associative property คุณสมบติัเช่ือมโยง 

closure property คุณสมบติัการปิด 

commutative property คุณสมบติัท่ีสลบัท่ีได ้

counting techniques เทคนิคการนบั 

decimal ทศนิยม 

denominator ตวัหาร 
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discount ส่วนลด 

distributive property คุณสมบติัยอ่ย 

exponential expression เคร่ืองหมายยกกาํลงั 

expression เคร่ืองหมาย 

factorial ใชปั้จจยั 

field ลาน 

fraction เศษส่วน 

Fundamental Counting Principle หลกัการนบัพ้ืนฐาน 

group กลุ่ม 

identity property คุณสมบติัอตัลกัษณ์ 

inverse property คุณสมบติัผกผนั 

like/unlike radical terms วาระกรณฑเ์สมอกนั/ไม่เสมอกนั 

number theory ทฤษฎีตวัเลข 

numerator ตวัเศษ 

percent of increase/decrease ร้อยละของการเพ่ิม/ลด 

product ผลิตภณัฑ ์

properties of the Real numbers คุณสมบติัของจาํนวนจริง 

proportionality/direct variation การเป็นตามสดัส่วน/การผนัแปรโดยตรง 

quotient ผลหาร 

radical กรณฑ ์

radicand ตวัถูกถอดกรณฑ ์

real numbers ตวัเลขจริง 

scientific notation เคร่ืองหมายทางวทิยาศาสตร์ 

simplest form รูปแบบท่ีเรียบง่ายท่ีสุด 

variable ตวัแปร 

Algebra พชีคณิต 

acute angle มุมแหลม 

adjacent side/angle ดา้นประชิด/มุม 

algebraic equation สมการเชิงพีชคณิต 

algebraic expression เคร่ืองหมายทางพีชคณิต 

algebraic fraction เศษส่วนเชิงพีชคณิต 

analyze วเิคราะห์ 
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axis of symmetry แกนของสมมาตร 

binomial ทวนิาม 

coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิ 

common base ฐานร่วม 

complement of a subset คอมพลีเมนตข์องเซต 

coordinates ระดบัเดียวกนั 

cosine โคไซน ์

dependent พ่ึงพา 

difference of two perfect squares ความแตกต่างของสองส่ีเหล่ียมท่ีสมบูรณ์แบบ 

element องคป์ระกอบ 

equation สมการ 

exponent เลขช้ีกาํลงั 

exponential growth and decay การเติบโตและการยบุยกกาํลงั 

expression เคร่ืองหมาย 

factoring การพิจารณาปัจจยั 

fractional expression การแสดงเศษส่วน 

greatest common factor (GCF) ปัจจยัร่วมมากท่ีสุด (GCF) 

hypotenuse ดา้นของสามเหล่ียมมุมฉาก 

independent variable ตวัแปรอิสระ 

inequality ความไม่เท่าเทียมกนั 

integer จาํนวนเตม็ 

integral coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิจาํนวนเตม็ 

integral exponent เลขช้ีกาํลงัจาํนวนเตม็ 

integral root(s) รากจาํนวนเตม็ 

intersection of sets อินเตอร์เซกชนัของเซต 

interval notation เคร่ืองหมายแสดงช่วง 

lead coefficient ค่าสมัประสิทธ์ินาํ 

legs of a right triangle ดา้นของสามเหล่ียมตั้งฉาก 

line parallel to the x- or y-axis เสน้ขนานแกนเอก็ซ์หรือแกนวาย 

linear equation in one variable สมการเชิงเสน้ในหน่ึงตวัแปร 

linear inequality in one variable ความไม่เท่าเทียมกนัเชิงเสน้ในหน่ึงตวัแปร 

literal equation สมการตามความจริง 

lowest terms fraction เศษส่วนจาํนวนตํ่าสุด 
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monomial เอกนาม 

multiplication property of zero คุณสมบติัการคูณของศูนย ์

opposite side/angle ตรงขา้มดา้น/มุม 

parabola เสน้โคง้พาราโบลา 

parallel ขนาน 

polynomial พหุนาม 

product ผลิตภณัฑ ์

properties of exponents สมบติัของเลขยกกาํลงั 

proportion สดัส่วน 

Pythagorean Theorem ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

quadratic equation สมการกาํลงัสอง 

quantitative เชิงปริมาณ 

quotient ผลหาร 

ratio อตัราส่วน 

relation ความสมัพนัธ์ 

right angle มุมฉาก 

right triangle สามเหล่ียมมุมฉาก 

root(s) of an equation รากของสมการ 

roster form รูปแบบบญัชีรายช่ือ 

set เซต 

set-builder notation เคร่ืองหมายตวัสร้างชุด 

sine ไซน ์

slope ลาดเอียง 

solution set เซตผลเฉลย 

subset เซตยอ่ย 

sum ผลรวม 

system of linear inequalities ระบบของความไม่เท่ากนัเชิงเสน้ 

systems of linear equations ระบบของสมการเชิงเสน้ 

tangent เสน้สมัผสั 

translate (from verbal to symbolic) เล่ือนขนาน (จากทางวาจาเป็นสญัลกัษณ์) 

trigonometry ตรีโกณมิติ 

trinomial ไตรนาม 

undefined ไม่กาํหนด 

union of sets ยเูนียนของเซต 
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universal set เอกภพสมัพทัธ์ 

variable ตวัแปร 

verbal expression เคร่ืองหมายทางวาจา 

verbal sentence ประโยคทางวาจา 

vertex จุดสุดยอด 

x-axis แกนเอก็ซ์ 

y-axis แกนวาย 

Geometry เรขาคณิต 

absolute value function ฟังกช์นัค่าสมับูรณ์ 

angle มุม 

area พ้ืนท่ี 

axis of symmetry of a parabola แกนของสมมาตรของเสน้โคง้พาราโบลา 

circle วงกลม 

coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิ 

cylinder กระบอก 

decagon สิบเหล่ียม 

exponential function ฟังกช์นัยกกาํลงั 

function ฟังกช์นั 

generalize กล่าวทัว่ๆ ไป 

geometric shape รูปร่างเรขาคณิต 

graph of a relation แผนผงัของความสมัพนัธ์ 

hexagon หกเหล่ียม 

investigate สอบสวน 

nonagon เกา้เหล่ียม 

octagon แปดเหล่ียม 

ordered pair คู่ท่ีจดัอนัดบั 

parabolic function ฟังกช์นัรูปโคง้พาราโบลา 

parallelogram ส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 

pentagon หา้เหล่ียม 

perimeter ขอบดา้นนอก 

polygon รูปหลายดา้น 

quadrilateral รูปส่ีเหล่ียม 

quarter-circle วงกลมเศษหน่ึงส่วนส่ี 

rational coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิตรรกยะ 
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rectangle ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

rectangular solid ของแขง็รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

regular polygon รูปหลายดา้นดา้นเท่า 

relation ความสมัพนัธ์ 

rhombus ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

roots of a parabolic function รากของฟังกช์นัรูปโคง้พาราโบลา 

sector of a circle เซกเตอร์ของวงกลม 

semi-circle คร่ึงวงกลม 

spatial reasoning การใหเ้หตุผลเชิงพ้ืนท่ี 

square ส่ีเหล่ียม 

surface area พ้ืนท่ีพ้ืนผิว 

trapezoid ส่ีเหล่ียมคางหมู 

triangle สามเหล่ียม 

vertex จุดสุดยอด 

visualization จินตนาการ 

volume ปริมาตร 

Measurement การวดั 

appropriate unit หน่วยเหมาะสม 

conversion การเล่ือนขนาน 

cubic unit หน่วยลูกบาศก ์

error ขอ้ผิดพลาด 

linear measure การวดัเชิงเสน้ 

linear unit หน่วยเชิงเสน้ 

magnitude ขนาด 

measurement system ระบบการวดั 

rate อตัรา 

relative error ขอ้ผิดพลาดสมัพทัธ์ 

square unit หน่วยส่ีเหล่ียม 

unit หน่วย 

Statistics and Probability สถิตแิละความน่าจะเป็น 

appropriateness ความเหมาะสม 

biased เอนเอียง 

bivariate ตวัแปรคู ่
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box-and-whisker plot แผนภาพกล่อง 

calculated probability ความน่าจะเป็นท่ีคาํนวน 

categorize จาํแนกประเภท 

causation ความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุกบัผล 

central tendency แนวโนม้ศูนยร์วม 

complement ส่วนเติมเตม็ 

conditional probability ความน่าจะเป็นตามเง่ือนไข 

correlation สหสมัพนัธ์ 

cumulative frequency distribution table ตารางการแพร่กระจายความถ่ีสะสม 

cumulative frequency histogram กราฟแสดงสถิติความถ่ีสะสม 

data ขอ้มูล 

dependent events เหตุการณ์ตาม 

dependent variable ตวัแปรตาม 

element องคป์ระกอบ 

empirical probability ความน่าจะเป็นเชิงประจกัษ ์

experimental design การออกแบบเชิงทดลอง 

extrapolation การคาดการณ์ 

favorable event เหตุการณ์อาํนวย 

finite sample space พ้ืนท่ีตวัอยา่งจาํกดั 

five statistical summary บทสรุปหา้ขอ้ในการทาํสถิติ 

frequency distribution table ตารางการแพร่กระจายความถ่ี 

histogram กราฟแสดงสถิติ 

independent events เหตุการณ์อิสระ 

independent variable ตวัแปรอิสระ 

interpolation การสอดแทรก 

line of best fit เสน้ตรงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

linear transformation การแปรเชิงเสน้ 

maximum มากสุด 
mean ค่าเฉล่ีย 

measure of central tendency การวดัของแนวโนม้ศูนยร์วม 

median มธัยฐาน 

minimum นอ้ยสุด 

mode โหมด 

mutually exclusive events เหตุการณ์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

not mutually exclusive events เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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percentile rank อนัดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์

probability ความน่าจะเป็น 

qualitative เชิงคุณภาพ 

quantitative เชิงปริมาณ 
quartiles (specifically: first, second, third or 
lower, middle, upper) 

ควอไทล ์(โดยเฉพาะ ท่ีหน่ึง ท่ีสอง ท่ีสาม หรือดา้นล่าง กลาง 

ดา้นบน) 

range ช่วง 

sample space พ้ืนท่ีตวัอยา่ง 

scatter plot แผนภาพการกระจาย 

series ชุด 

univariate ตวัแปรเด่ียว 
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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 

                                                                                                                 
                                            

 




