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วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มุงเนนใหนักเรียนเปนคนดี มีทักษะ กระบวนการคิด การแกปญหา

อยางเปนระบบ และสรางองคความรูไดอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21

หลักการ
1. พัฒนาความรู ความสามารถทางคณิตศาสตรตามศักยภาพของผูเรียน  และสามารถนําไปเปน

เครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอ
2. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายตอเนื่อง มีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง

มีความสุข
3. จัดแผนการเรียนการสอนใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ตามความถนัด

และความสนใจ
4. พัฒนาบุคลากรของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ใหมีความรูและทักษะตลอดจน นํามวล

ประสบการณมาใชในการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. มีการนิเทศและติดตามอยางเปนระบบในดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร
6. จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาอยางเปนรูปธรรม
7. จัดกิจกรรมสัปดาหวิชาการ ใหนักเรียนกลาแสดงออก  และไดปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามความถนัด

และความสนใจ
8. จัดใหหองปฏิบัติการคณิตศาสตร มีมุมหนังสือ – เอกสาร มุมศึกษาคนควาดวยตนเอง ปายนิเทศ มุม

สื่อนวัตกรรม อุปกรณและเกม เพ่ือเปนแหลงเรียนรู  และสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ในการจัดหองดวย

9. จัดกิจกรรม  นําเสนอผลงานนักเรียน – ครู ในงานนิทรรศการทางวิชาการภายในโรงเรียน
10. สนับสนุน สงเสริมใหครู ผลิตสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนตามเนื้อหา การเรียนรู
11. จัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถ และชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหา ดานการเรียน

คณิตศาสตร
12. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลายใหครอบคลุมท้ังทาง ดานความรู

ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค

จุดหมาย
 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนจริง มีความเขาใจเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ เลขยก

กําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวนจริง สามารถดําเนินการเก่ียวกับจํานวน
เต็ม เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง รากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวนจริง ใชการประมาณคาในการ
ดําเนินการและแกปญหา และนําความรูเก่ียวกับจํานวนไปใชในชีวิตจริงได

 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ เก่ียวกับความยาว พ้ืนท่ี และปริมาตรได
อยางเหมาะสม พรอมท้ังสามารถนําความรูเก่ียวกับการวัดไปใชในชีวิตจริงได
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 สามารถสรางและอธิบายข้ันตอนการสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชวงเวียนและ สันตรง
อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งไดแก ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได

 มีความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูปสามเหลี่ยม เสน
ขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใช ในการใหเหตุผลและแกปญหา
ได มีความเขาใจเก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิต(geometric transformation)ในเรื่องการเลื่อนขนาน
(translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) และนําไปใชได

 สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
 สามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูป สถานการณหรือปญหา และสามารถใช

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และกราฟในการ
แกปญหาได

 สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอคําถามเก่ียวกับปญหาหรือสถานการณ กําหนดวิธีการศึกษา
เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมได

 เขาใจคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของขอมูลท่ียังไมไดแจก
แจงความถ่ี และเลือกใชไดอยางเหมาะสม รวมท้ังใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสารทางสถิติ

 เขาใจเก่ียวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใชความรู
เก่ียวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ได

 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบ การตัดสินใจ
และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และ
การนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  และนําความรู  หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ   และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
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3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ
ปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม

กระบวนการแกปญหา  การประเมินผลถูกออกแบบอยางรอบคอบ  ชนิดท่ีวาผลท่ีนักเรียนแสดง
ออกมา  จะชี้บอกถึงระดับความสามารถของนักเรียนท่ีจะเผชิญหนากับปญหาและการแกปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยนักเรียนจะตองแสดงออกวามีความสามารถท่ีจะ

1)  เขาใจปญหา รวมท้ังการเขาใจเรื่องราวสาระจากขอเขียน แผนผัง สูตร ตารางและสามารถอางอิง
เชื่อมโยงสาระจากแหลงตาง ๆ แสดงออกวาเขาใจแนวคิดท่ีเก่ียวของใชสาระจากพ้ืนฐานความรูเดิมของตน
เพ่ือทําความเขาใจกับสาระเรื่องราวท่ีกําหนดให

2)  บอกลักษณะปญหา รวมท้ังการระบุบอกตัวแปรในปญหา  และตั้งขอสังเกตถึงความเชื่อมโยง
เก่ียวของระหวางตัวแปร  ตัดสินใจวาตัวแปรใดใชไดหรือใชไมได สรางสมมุติฐาน และคนคืนสาระ จัดกระทํา
พิจารณาและประเมินสาระท่ีมีอยู

3)  แสดงการนําเสนอการแกปญหา รวมท้ังการสรางตาราง กราฟ สัญลักษณ การพูด
4) ลงมือแกปญหา รวมถึงการตัดสินใจ วิเคราะหระบบ หรือออกแบบระบบเพ่ือนนําไปสูเปาหมาย

หรือวิเคราะหวินิจฉัยและเสนอวิธีการแกปญหา
5)  สะทอนการแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการแกปญหาและมองหาสาระขอมูลเพ่ิมเติม หรือเพ่ิม

คําอธิบายใหชัดเจนยิ่งข้ึน ประเมินการแกปญหาจากมุมมองตาง ๆ หรือหาวิธีแกปญหาใหม และใหเปนท่ี
ยอมรับมากข้ึน หรือเพ่ือใหสามารถอธิบายได

6)  สื่อสารการแกปญหา รวมถึงการเลือกสื่อและการนําเสนอท่ีเหมาะสม เพ่ือบอกกลาวและสื่อสาร
การแกปญหาใหคนนอกไดรับรู

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และ การอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ ความขัดแยงตาง ๆ อยาง
เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยี ดานตาง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
จากขอสรุปของผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาสรุปไดวา คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนลักษณะของคนดี

คือ คนท่ีดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และไดสรุปสาระคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดังนี้

1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติ และ พระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย
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2. ซ่ือสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริง ประพฤติ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ตอตนเองและผูอ่ืน รวมตลอดท้ังตอหนาท่ี   การงานและคําม่ัน
สัญญา ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมา และจริงใจในสิ่งท่ีถูกท่ีควร ถูกตอง     ตามทํานองคลองธรรม รวมไปถึง
การไมคิดคดทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง นอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคําพูด
หรือคําม่ันสัญญา และการปฏิบัติหนาท่ีการงานของตนเองดวยความรับผิดชอบ และดวยความซื่อสัตยไม
แสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองดวยการใช อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะ
ดําเนินไปดวยความตั้งใจจริงเพ่ือทําหนาท่ีของตนเองใหสําเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอ
ตนเองและสังคม

3.  มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหถูกตองและเหมาะสมกับจรรยา มารยาท ขอบังคับ
ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรมการรูจักควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคับ ระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ยอมนํามาซึ่งความสงบสุข     ในชีวิตของตน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคมและประเทศชาติ

4. ใฝเรียนรู หมายถึง  การคนควาหาความรูหรือสิ่งท่ีเปนประโยชน เพ่ือพัฒนาตนเอง   อยูเสมอ
5. อยูอยางพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากรและเวลาวางใหเปน

ประโยชน คํานึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสม รูจักการเพ่ิมพูนทรัพย ดวยการเก็บ
และนําไปใชใหเกิดประโยชน ดูแลรักษาบูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร

6. มุงม่ันในการทํางาน หมายถึง การศึกษาเรียนรูเพ่ือหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความจริง
ในสิ่งท่ีตองการเรียนรู หรือตองการหาคําตอบ เพ่ือนําคําตอบท่ีไดนั้นมาใชประโยชน ในดานตาง ๆ เชน การ
ยกระดับความรู การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ฯลฯหรือนํามาสรุปเปนความจริงใหได

7. รักความเปนไทย หมายถึง เขาใจ หวงแหนความเปนไทยซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคม ทําใหทุก
ศาสนา สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติโดยตองมีการดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเปน
คุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับการเขาสังคมและการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว
ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และความออนนอมถอมตน

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเก่ียวกับการมองเห็นคุณคา หรือการ
ใหคุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนสิ่งสาธารณะท่ีไมมีผูใดผูผูหนึ่งเปนเจาของ หรือเปน
สิ่งท่ีคนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งท่ีสามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือการกระทําท่ีแสดง
ออกมา ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําท่ีจะทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมท่ีใชประโยชน
รวมกันของกลุม การถือเปนหนาท่ีท่ีจะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถทําได และ
การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมท่ีเปนประโยชนรวมกันของกลุม

ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร
ชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ
สถานการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือใน
การศึกษาดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืน ๆ อันเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
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ชาติใหมีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตรจึง
จําเปนตองมีการพัฒนาอยาง ตอเนื่อง เพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยคํานึงถึงการสงเสริมให ผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 เปนสําคัญ นั่นคือ การเตรียมผูเรียนใหมีทักษะดาน การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ
การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารอยางปลอดภัย ซึ่งจะสงผลให
ผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม สามารถแขงขัน
และอยูรวมกับประชาคมโลกได ท้ังนี้การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีประสบ ความสําเร็จนั้น จะตองเตรียม
ผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมท่ีจะประกอบอาชีพเม่ือจบ การศึกษา หรือสามารถศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรูใหเหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียน

เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดจัดเปน 4 สาระ ไดแก จํานวนและพีชคณิต การวัดและ เรขาคณิต

สถิติและความนาจะเปน และแคลคูลัส
จํานวนและพีชคณิต เรียนรูเก่ียวกับระบบจํานวนจริงสมบัติเก่ียวกับจํานวนจริง อัตราสวน

รอยละ การประมาณคา การแกปญหาเก่ียวกับจํานวน การใชจํานวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธฟงกชัน
เซต ตรรกศาสตร นิพจนเอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน
เมทริกซ จํานวนเชิงซอน ลําดับและอนุกรม และการน าความรูเก่ียวกับจํานวนและพีชคณิตไปใชใน
สถานการณตาง ๆ

การวัดและเรขาคณิต เรียนรูเก่ียวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พ้ืนท่ี ปริมาตรและความจุ
เงิน และเวลา หนวยวัดระบบตาง ๆ การคาดคะเนเก่ียวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติรูปเรขาคณิตและสมบัติ
ของ รูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตใน
เรื่อง การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน เรขาคณิตวิเคราะห เวกเตอรในสามมิติและการนําความรูเก่ียวกับ
การวดัและเรขาคณิตไปใชในสถานการณตาง ๆ

สถิติและความนาจะเปน เรียนรู เก่ียวกับการตั้ งคําถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล
การคํานวณคาสถิติ การนําเสนอและแปลผลสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องตน
ความนาจะเปน การแจกแจงของตัวแปรสุม การใชความรูเก่ียวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบาย
เหตุการณตาง ๆ และชวยในการตัดสินใจ

แคลคูลัส เรียนรูเก่ียวกับลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ปริพันธ
ของฟงกชันพีชคณิต และการนําความรูเก่ียวกับแคลคูลัสไปใชในสถานการณตาง ๆ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู

สาระท่ี 1 จํานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การ

ดําเนินการของจํานวน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ สมบัตขิองการ
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ดําเนินการ และนําไปใช
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับและอนุกรม

และนําไปใช
มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธ หรือชวย

แกปญหาท่ีกําหนด

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ี

ตองการวัด และนําไปใช
มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ

ระหวางรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช
มาตรฐาน ค 2.3 เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใช
มาตรฐาน ค 2.4 เขาใจเวกเตอร การดําเนินการของเวกเตอร และนําไปใช

สาระท่ี 3 จํานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา
มาตรฐาน ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนําไปใช

สาระท่ี 4 แคลคูลัส
มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน

และปริพันธของฟงกชัน และนําไปใช

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนความสามารถท่ีจะนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนรู
สิ่งตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งความรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรในท่ีนี้  เนนท่ีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนและตองการพัฒนา
ใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ไดแกความสามารถตอไปนี้

1. การแกปญหา เปนความสามารถในการทําความเขาใจปญหา คิดวิเคราะห วางแผน แกปญหา และ
เลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตอง

2. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  เปนความสามารถในการใชรูปภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนําเสนอไดอยางถูกตอง ชัดเจน

3. การเชื่อมโยง เปนความสามารถในการใชความรูทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรู
คณิตศาสตร เนื้อหาตาง ๆ หรือศาสตรอ่ืนๆ และนําไปใชในชีวิตจริง

4. การใหเหตุผล เปนความสามารถในการใหเหตุผล รับฟงและใหเหตุผลสนับสนุน หรือโตแยงเพ่ือ
นําไปสูการสรุป โดยมีขอเท็จจริงทางคณิตศาสตรรองรับ
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5. การคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการขยายแนวคิดท่ีมีอยูเดิม หรือสรางแนวคิดใหมเพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาองคความรู

คุณภาพผูเรียน

จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับจํานวนจริง ความสัมพันธของจํานวนจริง สมบัติของจํานวน

จริง และใชความรูความเขาใจนี้ในการแกปญหาในชีวิตจริง
 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ และใชความรูความเขาใจนี้ใน

การ แกปญหาในชีวิตจริง
 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม และใชความรูความ

เขาใจนี้ ในการแกปญหาในชีวิตจริง
 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร

และ อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และใชความรูความเขาใจนี้ในการแกปญหาในชีวิตจริง
 มีความรูความเขาใจและใชความรูเก่ียวกับคูอันดับ กราฟของความสัมพันธ และฟงกชัน

กําลังสอง และใชความรูความเขาใจเหลานี้ในการแกปญหาในชีวิตจรงิ
 มีความรูความเขาใจทางเรขาคณิตและใชเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต
ตลอดจนนําความรู เก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง

 มีความรูความเขาใจและใชความรูความเขาใจนี้ ในการหาความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิตสอง มิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

 มีความรูความเขาใจในเรื่องพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย
และ ทรงกลม และใชความรูความเขาใจนี้ในการแกปญหาในชีวิตจริง

 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของเสนขนาน รูปสามเหลี่ยมท่ีเทากันทุกประการ
รูปสามเหลี่ยมคลาย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และนําความรูความเขาใจนี้ไปใชในการแกปญหา
ในชีวิตจริง

 มีความรูความเขาใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตและนําความรูความเขาใจนี้ไปใชใน
การแกปญหาในชีวิตจริง

 มีความรูความเขาใจในเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติและนําความรูความเขาใจนี้ไปใชในการ
แกปญหาในชีวิตจริง

 มีความรูความเขาใจในเรื่องทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมและนําความรูความเขาใจนี้ไปใชใน
การแกปญหาคณิตศาสตร

 มีความรูความเขาใจทางสถิติในการนําเสนอขอมูล วิเคราะหขอมูล และแปลความหมาย
ขอมูล ท่ีเก่ียวของกับแผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ ฮิสโทแกรม คากลางของขอมูล และแผนภาพกลอง และใช
ความรู ความเขาใจนี้ รวมท้ังนําสถิติไปใชในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
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 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความนาจะเปนและใชในชีวิตจริง

จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สําหรบัผูเรียนท่ีไมเนนวิทยาศาสตร)
 เข าใจและใชความรู เ ก่ียวกับ เซตและตรรกศาสตร เบื้ องตน ในการสื่ อสารและ

สื่อความหมายทาง คณิตศาสตร
 เขาใจและใชหลักการนับเบื้องตน การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู ในการแกปญหา

และนําความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช
 นําความรู เก่ียวกับ เลขยกกําลัง ฟงกชัน ลําดับและอนุกรม ไปใชในการแกปญหา

รวมท้ังปญหา เก่ียวกับดอกเบี้ยและมูลคาของเงิน
 เขาใจและใชความรูทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูล และแปลความหมาย

ขอมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจ

จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สําหรับผูเรียนท่ีเนนวิทยาศาสตร)
 เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
 เขาใจและใชความรูเก่ียวกับตรรกศาสตรเบื้องตน ในการสื่อสาร สื่อความหมาย

และอางเหตุผล
 เขาใจและใชสมบัติของจํานวนจริงและพหุนาม
 เขาใจและใชความรูเก่ียวกับฟงกชัน ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล ฟงกชันลอการิทึม และ

ฟงกชัน ตรีโกณมิติ
 เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห
 เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเมทริกซ
 เขาใจและใชสมบัติของจํานวนเชิงซอน
 นําความรูเก่ียวกับเวกเตอรในสามมิติไปใช
 เขาใจและใชหลักการนับเบื้องตน การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู ในการแกปญหา

และนําความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช
 นําความรูเก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใช
 เขาใจและใชความรูทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูล และแปลความหมาย

ขอมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
 หาความนาจะเปนของเหตุการณท่ีเกิดจากตัวแปรสุมท่ีมีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจง

ทวนิาม และการแจกแจงปกติ และนําไปใช
 นําความรูเก่ียวกับแคลคูลัสเบื้องตนไปใช
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

สาระท่ี 1 จํานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบจํานวน การดําเนินการของจํานวน

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ สมบัติของการดําเนินการ และนําไปใช

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. เขาใจจํานวนตรรกยะและ

ความสัมพันธของจํานวนตรรกยะ
และใชสมบัติของจํานวนตรรกยะใน
การแกปญหาคณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง
2. เขาใจและใชสมบัติของเลขยกกําลังท่ี
มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวกในการ
แกปญหา คณิตศาสตรและปญหา
ในชีวิตจริง

จํานวนตรรกยะ
- จํานวนเต็ม

- สมบัติของจํานวนเต็ม
- ทศนิยมและเศษสวน
- จํานวนตรรกยะและสมบัติของจํานวน
ตรรกยะ
- เลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวน

เต็มบวก
- การนําความรูเก่ียวกับจํานวนเต็ม
จํานวน ตรรกยะ และเลขยกกําลังไปใช
ในการแกปญหา

3. เขาใจและประยุกตใชอัตราสวน
สัดสวน และ รอยละ ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและ ปญหาในชีวิตจริง

อัตราสวน
- อัตราสวนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน
- สัดสวน
- การนําความรูเก่ียวกับอัตราสวน
สัดสวน และรอยละไปใชในการแกปญหา

ม.2 1. เขาใจและใชสมบัติของเลขยกกําลังท่ี
มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มในการ
แกปญหา คณิตศาสตรและปญหาในชีวิต
จริง

จํานวนตรรกยะ
- เลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
เต็ม
- การนําความรูเก่ียวกับเลขยกกําลังไปใช
ในการแกปญหา

2. เขาใจจํานวนจริงและความสัมพันธ
ของ จํานวนจริง และใชสมบัติของ
จํานวนจริงใน การแกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิตจริง

จํานวนจริง
- จํานวนอตรรกยะ
- จํานวนจริง
- รากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวน
ตรรกยะ
- การนําความรูเก่ียวกับจํานวนจริงไปใช

ม.3 - -
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.4

ไมเนน
วิทยาศาสตร

1. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซตและ
ตรรกศาสตรเบื้องตน ในการสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร

เซต
- ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพ้ืนฐาน
เก่ียวกับเซต
- ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และคอมพลี
เมนต ของเซต ตรรกศาสตรเบื้องตน
- ประพจนและตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ
ถา...แลว... ก็ตอเม่ือ)

ม.5
ไมเนน

วิทยาศาสตร

1. เขาใจความหมายและใชสมบัติ
เก่ียวกับการบวก การคูณ การเทากัน
และการไมเทากัน ของจํานวนจริงในรูป
กรณฑและจํานวนจริง ในรูปเลขยกกําลัง
ท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ

เลขยกกําลัง
- รากท่ี n ของจํานวนจริง เม่ือ n เปน
จํานวน นับท่ีมากกวา 1
- เลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะ

ม.6
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.4
เนนวิทยาศาสตร

1. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซต
ในการสื่อสาร และสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
2. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับ
ตรรกศาสตร เบื้องตนในการสื่อสาร
สื่อความหมาย และอางเหตุผล

เซต
- ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพ้ืนฐาน

เก่ียวกับเซต
- ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และคอมพลี
เมนต ของเซต ตรรกศาสตร
- ประพจนและตัวเชื่อม
- ประโยคท่ีมีตัวบงปริมาณตัวเดียว
- การอางเหตุผล

3. เขาใจจํานวนจริง และใชสมบัติของ
จํานวนจริง ในการแกปญหา

จํานวนจริงและพหุนาม
- จํานวนจริงและสมบัติของจํานวนจริง
- คาสัมบูรณของจํานวนจริงและสมบัติ
ของคํ่าสัมบูรณของจํานวนจริง
- จํานวนจริงในรูปกรณฑ และจํานวน
จริงในรูปเลขยกกําลัง

ม.5
เนนวิทยาศาสตร

1. เขาใจจํานวนเชิงซอนและใชสมบัติ
ของจํานวน เชิงซอนในการแกปญหา
2. หารากท่ี n ของจํานวนเชิงซอน
เม่ือ n เปน จํานวนนับท่ีมากกวา 1

จํานวนเชิงซอน
- จํานวนเชิงซอน และสมบัติของจํานวน
เชิงซอน -จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัว
- รากท่ี nของจํานวนเชิงซอน เม่ือ n เปน
จํานวนนับท่ีมากกวา 1

ม.6
เนนวิทยาศาสตร

- -
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สาระท่ี 1 จํานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับและอนุกรม

และนําไปใช

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 - -
ม.2 1. เขาใจหลักการการดําเนินการของ

พหุนาม และใชพหุนามในการแกปญหา
คณิตศาสตร

พหุนาม
- พหุนาม
- การบวก การลบ และการคูณของพหุ
นาม
- การหารพหุนามดวยเอกนามท่ีมีผลหาร
เปน พหุนาม

2. เขาใจและใชการแยกตัวประกอบของ
พหุนาม ดีกรีสองในการแกปญหา
คณิตศาสตร

การแยกตัวประกอบของพหุนาม
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สอง โดยใช

o สมบัติการแจกแจง
o กําลังสองสมบูรณ
o ผลตางของกําลังสอง

ม.3 1. เขาใจและใชการแยกตัวประกอบของ
พหุนาม ท่ีมีดีกรีสูงกวาสองในการ
แกปญหา คณิตศาสตร

การแยกตัวประกอบของพหุนาม
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สูงกวาสอง

2. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับฟงกชัน
กําลังสอง ในการแกปญหาคณิตศาสตร

ฟงกชันกําลังสอง
- กราฟของฟงกชันกําลังสอง
- การนําความรูเก่ียวกับฟงกชันกําลังสอง
ไปใช ในการแกปญหา

ม.4
ไมเนน วิทยาศาสตร

- -

ม.5
ไมเนน

วิทยาศาสตร

1. ใชฟงกชันและกราฟของฟงกชัน
อธิบาย สถานการณท่ีกําหนด

ฟงกชัน
- ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน (ฟงกชัน
เชิงเสน ฟงกชันกําลังสอง ฟงกชัน
ข้ันบันได ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล)

2. เขาใจและนําความรูเก่ียวกับลําดับ
และอนุกรม ไปใช

ลําดับและอนุกรม
- ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

ม.6
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.4

เนนวิทยาศาสตร
1. ใชฟงกชันและกราฟของฟงกชัน
อธิบาย สถานการณท่ีกําหนด
2. หาผลลัพธของกํารบวก การลบ การ
คูณ การหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบ
และฟงกชัน ผกผัน
3. ใชสมบัติของฟงกชันในการแกปญหา

ฟงกชัน
- ฟงกชันและกราฟ
- การบวก การลบ การคูณ การหาร
ฟงกชัน
- ฟงกชันประกอบ
- ฟงกชันผกผัน

4. เขาใจลักษณะกราฟของฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึมและ
นําไปใชในการแกปญหา

ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชัน
ลอการิทึม
- ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
- ฟงกชันลอการิทึม

ม.5
เนนวิทยาศาสตร

1. เขาใจฟงกชันตรีโกณมิติและลักษณะ
กราฟ ของฟงกชันตรีโกณมิติ และ
นําไปใชในการแกปญหา

ฟงกชันตรีโกณมิติ
- ฟงกชันตรีโกณมิติ
- ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน

ม.6
เนนวิทยาศาสตร

1. ระบุไดวาลําดับท่ีกําหนดใหเปนลําดับ
ลูเขา หรือลูออก
2. หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลข
คณิต และอนุกรมเรขาคณิต
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต
4. เขาใจและนําความรูเก่ียวกับลําดับ
และ อนุกรมไปใช

ลําดับและอนุกรม
- ลําดับจํากัดและลําดับอนันต
- ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต
- ลิมิตของลําดับอนันต
- อนุกรมจํากัดและอนุกรมอนันต
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
- ผลบวกอนุกรมอนันต
- การนําความรูเก่ียวกับลําดับและ
อนุกรมไปใช ในการแกปญหามูลคาของ
เงินและคารายงวด
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สาระท่ี 1 จํานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธ หรือชวย

แกปญหาท่ีกําหนด

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. เขาใจและใชสมบัติของการเทากันและ

สมบัติ ของจํานวน เพ่ือวิเคราะหและ
แกปญหาโดย ใชสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- การนําความรูเก่ียวกับการแกสมการเชิง
เสน ตัวแปรเดียวไปใชในชีวิตจริง

2. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับกราฟใน
การแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาใน
ชีวิตจริง
3. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับ
ความสัมพันธเชิงเสน ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง

สมการเชิงเสนสองตัวแปร
- กราฟของความสัมพันธเชิงเสน
- สมการเชิงเสนสองตัวแปร
- การนําความรูเก่ียวกับสมการเชิงเสน
สองตัว แปรและกราฟของความสัมพันธ
เชิงเสนไปใช ในชีวิตจริง

ม.2 - -
ม.3 1. เขาใจและใชสมบัติของการไมเทากัน

เพ่ือวิเคราะหและแกปญหาโดยใช
อสมการเชิง เสนตัวแปรเดียว

อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- การนําความรูเก่ียวกับการแกอสมการ
เชิงเสน ตัวแปรเดียวไปใชในการ
แกปญหา

2. ประยุกตใชสมการกําลังสองตัวแปร
เดียว ในการแกปญหาคณิตศาสตร

สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
- สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
- การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว
- การนําความรูเก่ียวกับการแกสมการ
สองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา

3. ประยุกตใชระบบสมการเชิงเสนสอง
ตัวแปร ในการแกปญหาคณิตศาสตร

ระบบสมการ
- ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร
- การแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร
– การนําความรูเก่ียวกับการแกระบบ
สมการ เชิงเสนสองตัวแปรไปใชในการ
แกปญหา

ม.4
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.5

ไมเนน
วิทยาศาสตร

1. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับดอกเบี้ย
และ มูลคํ่าของเงินในการแกปญหา

ดอกเบ้ียและมูลคาของเงิน
- ดอกเบี้ย
- มูลคาของเงิน
- คารายงวด

ม.6
ไมเนน วิทยาศาสตร

- -

ม.4
เนนวิทยาศาสตร

1. แกสมการและอสมการพหุนามตัวแปร
เดียว ดีกรีไมเกินสี่ และนําใชในการ
แกปญหา
2. แกสมการและอสมการเศษสวนของ
พหุนาม ตัวแปรเดียว และนําไปใชในการ
แกปญหา
3. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณของ
พหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใชในการ
แกปญหา

จํานวนจริงและพหุนาม
- ตัวประกอบของพหุนาม
- สมการและอสมการพหุนาม
- สมการและอสมการเศษสวนของ
พหุนาม
- สมการและอสมการคาสัมบูรณของ
พหุนาม

4. แกสมการเอกซโพเนนเชยีลและ
สมการลอการิทึมและนําไปใชในการ
แกปญหา

ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชัน
ลอการิทึม
- สมการเอกซโพเนนเชียลและสมการ ลอการิทึม

ม.5
เนนวิทยาศาสตร

1. แกสมการตรีโกณมิติและนําไปใชใน
การแกปญหา
2. ใชกฎของโคไซนและกฎของไซนใน

การแกปญหา

ฟงกชันตรีโกณมิติ
- เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ
- กฎของโคไซนและกฎของไซน

3. เขาใจความหมาย หาผลลัพธของการ
บวกเมทริกซการคูณเมทริกซกับจํานวน
จริง การคูณ ระหวางเมทริกซ และหํา
เมทริกซสลับเปลี่ยน หาดีเทอรมิแนนต
ของเมทริกซ n X n เม่ือ n เปนจํานวน
นับท่ีไมเกินสาม
4. หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ 2 X 2
5. แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซ
ผกผัน และการดําเนินการตามแถว

เมทริกซ
- เมทริกซ และเมทริกซสลับเปลี่ยน
- การบวกเมทริกซการคูณเมทริกซกับ
จํานวนจริง การคูณระหวางเมทริกซ
- ดีเทอรมิแนนต
- เมทริกซผกผัน
- การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใช
เมทริกซ

6. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม
เกินสี่ ท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็ม
และนําไปใช ในการแกปญหา

จํานวนเชิงซอน
- สมการพหุนามตัวแปรเดียว

ม.6
เนนวิทยาศาสตร

- -
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ี

ตองการวัด และนําไปใช

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 - -
ม.2 1. ประยุกตใชความรูเรื่องพ้ืนท่ีผิวของ

ปริซึมและ ทรงกระบอกในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง

พื้นท่ีผิว
- การหาพ้ืนท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก
- การนําความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของ
ปริซึมและ ทรงกระบอกไปใชในการ
แกปญหา

2. ประยุกตใชความรูเรื่องปริมาตรของ
ปริซึมและ ทรงกระบอกในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง

ปริมาตร
- การหาปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก
- การนําความรูเก่ียวกับปริมาตรของ
ปริซึมและ ทรงกระบอกไปใชในการ
แกปญหา

ม.3 1. ประยุกตใชความรูเรื่องพ้ืนท่ีผิวของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมในการ
แกปญหาคณิตศาสตร และปญหาในชีวิต
จริง

พื้นท่ีผิว
- การหาพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม
- การนําความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการ
แกปญหา

2. ประยุกตใชความรูเรื่องปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมในการ
แกปญหาคณิตศาสตร และปญหาในชีวิต
จริง

ปริมาตร
- การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม
- การนําความรูเก่ียวกับปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมไปใชในการ
แกปญหา

ม.4
ไมเนน วิทยาศาสตร

- -



16

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.5

ไมเนน
วิทยาศาสตร

- -

ม.6
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.4
เนนวิทยาศาสตร

- -

ม.5
เนนวิทยาศาสตร

- -

ม.6
เนนวิทยาศาสตร

- -
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูป

เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. ใชความรูทางเรขาคณิตและเครื่องมือ

เชน วง เวียนและสันตรง รวมท้ัง
โปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad หรือโปรแกรม เรขาคณิต
พลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต
ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับ กํารสรางนี้
ไป ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิต
จริง

การสรางทางเรขาคณิต
- การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต
- การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช
การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต
- การนําความรูเก่ียวกับการสรางพ้ืนฐาน
ทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริง

2. เขาใจและใชความรูทางเรขาคณิตใน
การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิต สองมิติและรูปเรขาคณิตสาม
มิติ

มิติสัมพันธของรูปเรขาคณิต
- หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- ภาพท่ีไดจากการมองดานหนา ดานขาง
ดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ประกอบข้ึนจากลูกบาศก

ม.2 1. ใชความรูทางเรขาคณิตและเครื่องมือ
เชน วง เวียนและสันตรง รวมท้ัง
โปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad หรือโปรแกรม เรขาคณิต
พลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต
ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับ การสรางนี้
ไป ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิต
จริง

การสรางทางเรขาคณิต
- การนําความรูเก่ียวกับการสรางทาง
เรขาคณิตไป ใชในชีวิตจริง

2. นําความรูเก่ียวกับสมบัติของเสนขนาน
และ รูปสามเหลี่ยมไปใชในการแกปญหา
คณิตศาสตร

เสนขนาน
- สมบัติเก่ียวกับเสนขนานและรูป
สามเหลี่ยม

3. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตในการแกปญหา
คณิตศาสตรและ ปญหาในชีวิตจริง

การแปลงทางเรขาคณิต
- การเลื่อนขนาน
- การสะทอน
- การหมุน
- การนําความรูเก่ียวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไป ใชในการแกปญหา
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
4. เขาใจและใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
ท่ีเทากัน ทุกประการในการแกปญหา
คณิตศาสตรและ ปญหาในชีวิตจริง

ความเทากันทุกประการ
- ความเทากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม
- การนําความรูเก่ียวกับความเทากันทุก
ประการไป ใชในการแกปญหา

5. เขาใจและใชทฤษฎีบทพีทําโกรัสและ
บทกลับ ในการแกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิต จริง

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- ทฤษฎีบทพีทําโกรัสและบทกลับ
- การนําความรูเก่ียวกับทฤษฎีบทพีทํา
โกรัสและ บทกลับไปใชในชีวิตจริง

ม.3 1. เขาใจและใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
ท่ีคลายกัน ในการแกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิต จริง

ความคลาย
- รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน
- การนําความรูเก่ียวกับความคลายไปใช
ในการแกปญหา

2. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับอัตราสวน
ตรีโกณมิติ ในการแกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิตจริง

อัตราสวนตรีโกณมิติ
- อัตราสวนตรีโกณมิติ
- การนําคาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม
30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใช
ในการแกปญหา

3. เขาใจและใชทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม
ในการแกปญหาคณิตศาสตร

วงกลม
- วงกลม คอรด และเสนสัมผัส
- ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม

ม.4
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.5
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.6
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.4
เนนวิทยาศาสตร

- -

ม.5
เนนวิทยาศาสตร

- -

ม.6
เนนวิทยาศาสตร

- -
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.3 เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใช

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.4

ไมเนน
วิทยาศาสตร

- -

ม.5
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.6
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.4
เนนวิทยาศาสตร

1. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิต
วิเคราะหในการแกปญหา

เรขาคณิตวิเคราะห
- จุดและเสนตรง
- วงกลม
- พาราโบลา
- วงรี
- ไฮเพอรโบลา

ม.5
เนนวิทยาศาสตร

- -

ม.6
เนนวิทยาศาสตร

- -
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.4 เขาใจเวกเตอร การดําเนินการของเวกเตอร และนําไปใช

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.4

ไมเนน
วิทยาศาสตร

- -

ม.5
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.6
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.4
เนนวิทยาศาสตร

- -

ม.5
เนนวิทยาศาสตร

1. หาผลลัพธของการบวก การลบ
เวกเตอร การคูณ เวกเตอรดวยสเกลาร
หาผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณเชิง
เวกเตอร
2. นําความรูเก่ียวกับเวกเตอรในสามมิติ
ไปใชในการแกปญหา

เวกเตอรในสามมิติ
- เวกเตอร นิเสธของเวกเตอร
- การบวก การลบเวกเตอร การคูณ
เวกเตอรดวย สเกลาร
- ผลคูณเชิงสเกลาร ผลคูณเชิงเวกเตอร

ม.6
เนนวิทยาศาสตร

- -
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สาระท่ี 3 จํานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. เขาใจและใชความรูทางสถิติในการ

นําเสนอ ขอมูลและแปลความหมาย
ขอมูล รวมท้ังนําสถิติไปใช ในชีวิตจริง
โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

สถิติ
- การตั้งคําถามทางสถิติ
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- การนําเสนอขอมูล
o แผนภูมิรูปภาพ
o แผนภูมิแทง
o กราฟเสน
o แผนภูมิรูปวงกลม
- การแปลความหมายขอมูล
- การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง

ม.2 1. เขาใจและใชความรูทางสถิติในการ
นําเสนอขอมูล และวิเคราะหขอมูลจาก
แผนภาพจุด แผนภาพตน – ใบ
ฮิสโทแกรม และคากลางของขอมูล และ
แปลความหมายผลลัพธ รวมท้ังนําสถิติ
ไปใชใน ชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม

สถิติ
- การนําเสนอและวิเคราะหขอมูล
o แผนภาพจุด
o แผนภาพตน – ใบ
o ฮิสโทแกรม
o คากลางของขอมูล
- การแปลความหมายผลลัพธ
- การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง

ม.3 1. เขาใจและใชความรูทางสถิติในการ
นําเสนอ และวิเคราะหขอมูลจาก
แผนภาพกลอง และแปลความหมาย
ผลลัพธรวมท้ังนําสถิติ ไปใชในชีวิตจริง
โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

สถิติ
- ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
o แผนภาพกลอง
- การแปลความหมายผลลัพธ
- การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง

ม.4
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.5
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.6

ไมเนน
วิทยาศาสตร

1. เขาใจและใชความรูทางสถิติในการ
นําเสนอ ขอมูล และแปลความหมายของ
คํ่าสถิติเพ่ือ ประกอบ การตัดสินใจ

สถิติ
- ขอมูล
- ตําแหนงท่ีของขอมูล
- คากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน คํ่าเฉลี่ย
เลขคณิต)
- คาการกระจาย (พิสัย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความแปรปรวน)
- การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
- การแปลความหมายของคํ่าสถิติ

ม.4
เนนวิทยาศาสตร

- -

ม.5
เนนวิทยาศาสตร

- -

ม.6
เนนวิทยาศาสตร

1. เขาใจและใชความรูทางสถิติในการ
นําเสนอ ขอมูล และแปลความหมายของ
คํ่าสถิติเพ่ือ ประกอบการตัดสินใจ

สถิติ
- ขอมูล
- ตําแหนงท่ีของขอมูล
- คากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน คํ่าเฉลี่ย
เลขคณิต)
- คาการกระจาย (พิสัย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความแปรปรวน)
- การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
- การแปลความหมายของคํ่าสถิติ
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สาระท่ี 3 จํานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนําไปใช

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 - -
ม.2 - -
ม.3 1. เขาใจเก่ียวกับการทดลองสุมและนํา

ผลท่ีได ไปหาความนาจะเปนของ
เหตุการณ

ความนาจะเปน
- เหตุการณจากการทดลองสุม
- ความนาจะเปน
- การนําความรูเก่ียวกับความนาจะ

เปนไปใช ในชีวิตจริง
ม.4

ไมเนน
วิทยาศาสตร

1. เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณ
การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู ใน
การแกปญหา

หลักการนับเบ้ืองตน
- หลักกํารบวกและการคูณ
- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนกรณีท่ีสิ่งของ
แตกตาง กันท้ังหมด
- การจัดหมูกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกัน
ท้ังหมด

2. หาความนาจะเปนและนําความรู
เก่ียวกับ ความนาจะเปนไปใช

ความนาจะเปน
- การทดลองสุมและเหตุการณ
- ความนาจะเปนของเหตุการณ

ม.5
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.6
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.4
เนนวิทยาศาสตร

- -
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.5

เนนวิทยาศาสตร
1. เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณ
การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู ใน
การแกปญหา

หลักการนับเบ้ืองตน
- หลักการบวกและการคูณ
- การเรียงสับเปลี่ยน

o การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน
o การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีท่ี

สิ่งของแตกตางกันท้ังหมด
- การจัดหมูกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกัน
ท้ังหมด
- ทฤษฎีบททวินาม

2. หาความนาจะเปนและนําความรู
เก่ียวกับความนาจะเปนไปใช

ความนาจะเปน
- การทดลองสุมและเหตุการณ
- ความนาจะเปนของเหตุการณ

ม.6
เนนวิทยาศาสตร

1. หาความนาจะเปนของเหตุการณท่ีเกิด
จากตัว แปรสุมท่ีมีการแจกแจงเอกรูป
การแจกแจง ทวินาม และการแจกแจง
ปกติ และนําไปใชใน การแกปญหา

การแจกแจงความนาจะเปนเบ้ืองตน
- การแจกแจงเอกรูป
- การแจกแจงทวินาม
- การแจกแจงปกติ
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สาระท่ี 4 แคลคูลัส
มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน และปริพันธ

ของฟงกชัน และนําไปใช

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.4

ไมเนน
วิทยาศาสตร

- -

ม.5
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.6
ไมเนน

วิทยาศาสตร

- -

ม.4
เนนวิทยาศาสตร

- -

ม.5
เนนวิทยาศาสตร

- -

ม.6
เนนวิทยาศาสตร

1. ตรวจสอบความตอเนื่องของฟงกชันท่ี
กําหนดให
2. หาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตท่ี
กําหนดให และนําไปใชแกปญหา
3. หาปริพันธไมจํากัดเขตและจํากัดเขต
ของฟงกชัน พีชคณิตท่ีกําหนดให และ
นําไปใชแกปญหา

แคลคูลัสเบ้ืองตน
- ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
- อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต
- ปริพันธของฟงกชันพีชคณิต
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โครงสรางเวลาเรียน
1. โครงสรางเวลาเรียนท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด

กลุมสาระการเรียนรู/
กิจกรรม

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

-วิทยาศาสตร
-เทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-ประวัติศาสตร 40 ชั่วโมง/ป 40 ชั่วโมง/ป 40 ชั่วโมง/ป
-ศาสนา ศีลธรรม

จริยธรรม
-หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม
และดําเนินชีวิตในสังคม
-เศรษฐศาสตร
-ภูมิศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 ช่ัวโมง/ป 880 ช่ัวโมง/ป 880 ช่ัวโมง/ป
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 ชั่วโมงตอป 120 ชั่วโมงตอป 120 ชั่วโมงตอป
รายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม
ความพรอมและจุดเนนกลุม
สาระการเรียนรู

สถานศึกษากําหนด สถานศึกษากําหนด สถานศึกษากําหนด

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม
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2. โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
2.1 โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

โครงสรางเวลาเรียนของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.1 ม.2 ม.3
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

ภาษาไทย 60 60 60 60 60 60
คณิตศาสตร 60 60 60 60 60 60
วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80

-วิทยาศาสตร 60 60 60 60 60 60
-เทคโนโลยี 20 20 20 20 20 20

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80

-ประวัติศาสตร 20 20 20 20 20 20
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 60 60 60 60 60 60
-หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม
และดําเนินชีวิตในสังคม
-เศรษฐศาสตร
-ภูมิศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40
การงานอาชีพ 20 20 20 20 20 20
ภาษาตางประเทศ 60 60 60 60 60 60
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 440 440 440 440 440 440
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 60 60 60 60 60
รายวิชาเพิ่มเติม 120 80 120 80 120 80
หนาท่ีพลเมือง 20 20 20 20 20 20
เทคโนโลยี 40 40 40
ภาษาตางประเทศ 20 20 20 20 20 20
เลือกเรียนเพิ่มเติมอิสระ 40 40 40 40 40 40
รวมเวลาเรียนรายภาค 620 580 620 580 620 580
รวมเวลาเรียนรายป 1200 1200 1200
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2.2 โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงสรางเวลาเรียนของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย - คณิต)

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ภาษาไทย 40 40 40 40 40 40
คณิตศาสตร 40 40 40 40 40 40
วิทยาศาสตร 60 20 60 80 60 20

-วิทยาศาสตร 60 60 60 60
-เทคโนโลยี 20 20 20

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60 60 60 60 40 40
-ประวัติศาสตร 20 20 20 20
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 40 40 40 40 40 40
-หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม
และดาํเนินชีวิตในสังคม
-เศรษฐศาสตร
-ภูมิศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 20 20 20
ศิลปะ 20 20 20 20 20 20
การงานอาชีพ 20 20 20
ภาษาตางประเทศ 40 40 40 40 40 40
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 300 240 280 320 260 240
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 60 60 60 60 60
รายวิชาเพิ่มเติม 300 340 320 260 340 340
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 60 60 60 60 60 60
ฟสิกส 60 60 60 60 60
เคมี 60 60 60 60 60
ชีววิทยา 60 60 60 60 60
โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 40
หนาท่ีพลเมือง 20 20 20 20
ภาษาตางประเทศ 20 20 20 20 20 20
เทคโนโลยี 40 40 40 40
การงานอาชีพ 40 40 40
เลือกเรียน 40 40 40
อาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา 20 40 20 40 20 40
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 660 640 660 640 660 640
รวมเวลาเรียนรายป 1300 1300 1300
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2.3 โครงสรางหลักสูตรชั้นป
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
ช้ันมัธยมศึกปท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)
ท21101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร 1.5 (60)
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร 1.5 (60)
ว21181 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 (20) ว21182 วิทยาการคํานวณ 0.5 (20)
ส21101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษา 1.5 (60)
ส21103 ประวัติศาสตร 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร 0.5 (20)
พ21101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 0.5 (20)
พ21103 พลศึกษา 0.5 (20) พ21104 พลศึกษา 0.5 (20)
ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40)
ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)
อ21101 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60) อ21102 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60)
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 (80)
ส21231 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส21232 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20)
ว21281 เทคโนโลยี 1 1.0 (40) อ21206 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 0.5 (20)
อ21206 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 0.5 (20) เลือกเรยีน 1.0 (40)

เลือกเรยีน 1.0 (40) ว21202 วิทยาศาสตรกับการแกปญหา
ว21201 ของเลนเชิงวิทยาศาสตร ว21282 เทคโนโลยี 2
ศ20207 ดนตรตีามความถนัด ศ20203 ดนตรีพ้ืนเมือง
ง20203 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ง20204 การแปรรปูอาหาร
ง20261 ชางรอยมาลัย ง20263 ประดิษของชํารวย 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 15 กิจกรรมชุมนุม 15
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10
กิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม กิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

ช้ันมัธยมศึกปท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ช่ัวโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440)
ท22101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5 (60)
ค22101 คณิตศาสตร 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร 1.5 (60)
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร 1.5 (60)
ว22181 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 (20) ว22182 วิทยาการคํานวณ 0.5 (20)
ส22101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส22102 สังคมศึกษา 1.5 (60)
ส22101 ประวัติศาสตร 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร 0.5 (20)
พ22101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ22102 สุขศึกษา 0.5 (20)
พ22103 พลศึกษา 0.5 (20) พ22104 พลศึกษา 0.5 (20)
ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)
ง22101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)
อ22101 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60) อ22102 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60)
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 2.0 (80)
ส22231 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส22232 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20)
ว22281 เทคโนโลยี 3 1.0 (40) อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลดิเพลนิ 4 0.5 (20)
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลดิเพลนิ 3 0.5 (20) เลือกเรยีน 1.0 (40)

เลือกเรยีน 1.0 (40) ว22202 สนุกกับอิเล็กทรอนกิสและไอที

ว22201
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ว22282 เทคโนโลยี 4

ง20265 งานใบตอง ง20264 ดอกไมประดิษฐ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 15 กิจกรรมชุมนุม 15
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 10

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 10

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

ช้ันมัธยมศึกปท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)
ท23101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5 (60)
ค23101 คณิตศาสตร 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร 1.5 (60)
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร 1.5 (60)

ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 (20) ว23182 วิทยาการคํานวณ 0.5 (20)
ส23101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา 1.5 (60)
ส23103 ประวัติศาสตร 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร 0.5 (20)
พ23101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษา 0.5 (20)
พ23103 พลศึกษา 0.5 (20) พ23104 พลศึกษา 0.5 (20)
ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40)
ง23101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)
อ23101 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60) อ23102 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60)
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 (80)
ส23231 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส23232 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20)
ว23281 เทคโนโลยี 5 1.0 (40) อ23202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2 0.5 (20)
อ23201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 0.5 (20) เลือกเรียน 1.0 (40)

เลือกเรียน 1.0 (40) ว23202 โครงงานวิทยาศาสตร
ว23201 โครงงานวิทยาศาสตร ง20203 อาหารไทย
ง20207 การจัดสวนถาด ง20206 การปลูกผักสวนครัว
ง20205 การเลี้ยงปลาน้ําจืด ว23282 เทคโนโลยี 6

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 15 กิจกรรมชุมนุม 15
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 10

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 10

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4

ช้ันมัธยมศึกปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240)
ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ค31101 คณิตศาสตร 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร 1.0 (40)
ว31101 วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 1.5 (60) ว31102 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20)
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส31102 สังคมศึกษา 1.0 (40)
ส31103 ประวัติศาสตร 0.5 (20) ส31104 ประวิติศาสตร 0.5 (20)
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)
ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20) อ31102 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40)
อ31101 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40) อ31102 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40)

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300)
ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2 1.5 (60)
ว30201 ฟสิกส1 1.5 (60) ว30202 ฟสิกส2 1.5 (60)
ว30221 เคมี1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60)
ส30221 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20) ว30241 ชีววิทยา1 1.5 (60)

อ31201
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
1 0.5 (20) ว30261 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 1.0 (40)

ว30281 การวิเคราะหและแกปญหา 1.0 (40) ส30222 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20)
ง30272 การบัญชีเบื้องตน 1.0 (40) อ31202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 0.5 (20)

เลือกเรยีน 1.0 (40)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60)
กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)
กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20) กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20)
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 0.5 (20) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 0.5 (20)
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5

ช้ันมัธยมศึกปท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 (320)
ท32101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ค32101 คณิตศาสตร 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร 1.0 (40)
ว32101 วิทยาศาสตร (เคมี) 1.5 (60) ว32102 วิทยาศาสตร (ฟสิกส) 1.5 (60)
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ว32103 วิทยาการคํานวณ 0.5 (20)
ส32103 ประวิติศาสตร 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 1.0 (40)
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) ส32104 ประวิติศาสตร 0.5 (20)
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)
อ32101 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40) ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)

ง32101 การงานอาชีพ 0.5 (20)
อ31102 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40)

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260)
ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2 1.5 (60)
ว30203 ฟสิกส 3 1.5 (60) ว30223 เคมี 3 1.5 (60)
ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 (60)
ส32201 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส32202 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20)

อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง 1 0.5 (20) อ32204
ภาษาอังกฤเพ่ือการ
บันเทิง 2 0.5 (20)

เลือกเรยีน 1.0 (40) เลือกเรยีน 1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60)
กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)
กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20) กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20)
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 0.5 (20)

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 0.5 (20)

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา
กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงาน
ทํา
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6

ช้ันมัธยมศึกปท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240)
ท33101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ค33101 คณิตศาสตร 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร 1.0 (40)
ว33101 วิทยาศาสตร

(โลก ดาราศาสตรและอวกาศ) 1.5 (60)
ว33103 การออกแบบและเทคโนโลยี

0.5 (20)
ส33101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 1.0 (40)
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)
ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)
อ33101 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40) ง33101 การงานอาชีพ 0.5 (20)

อ33102 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40)
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300)
ค33201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5 1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6 1.5 (60)
ว30204 ฟสิกส 4 1.5 (60) ว30205 ฟสิกส5 1.5 (60)
ว30224 เคมี4 1.5 (60) ว30225 เคมี 5 1.5 (60)
ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60)
อ33203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันเทิง 1 0.5 (20) อ33204 ภาษาอังกฤเพื่อการบันเทิง 2 0.5 (20)

เลือกเรยีน 1.0 (40) เลือกเรยีน 1.0 (40)
ว30285 การเขียนโปรแกรมภาษา ง30269 การผูกผา
ง30206 การจัดสวนแกว ว30286 โครงงานคอมพิวเตอร

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60)
กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)
กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20) กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20)
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 0.5 (20)

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 0.5 (20)

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา
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รายวิชาท่ีเปดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3)

สาระการเรียนรูพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ค21101 คณิตศาสตร 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห
ค21102 คณิตศาสตร 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
ค22101 คณิตศาสตร 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห
ค22102 คณิตศาสตร 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
ค23101 คณิตศาสตร 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห
ค23102 คณิตศาสตร 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห
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คําอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชา
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับมธัยมศึกษาตอนตน
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คําอธิบายรายวิชา

ค21101 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาจํานวนเต็ม การบวกจํานวนเต็ม  การลบจํานวนเต็ม  การคูณจํานวนเต็ม การหารจํานวนเต็ม
และสมบัติการบวกและการคูณจํานวนเต็ม ใชสมบัติของจํานวนเต็มในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหา
ในชีวิตจริง ทศนิยมและเศษสวน ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม  การบวกและการลบทศนิยม  การ
คูณและการหารทศนิยม เศษสวนและการเปรียบเทียบเศษสวน  การบวกและการลบเศษสวน  การคูณและ
การหารเศษสวน ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน การนําความรูเก่ียวกับทศนิยมและเศษสวนไปใช
ในชีวิตจริง เลขยกกําลงั ความหมายของเลขยกกําลัง  การคูณและการหารเลขยกกําลัง  สัญกรณ
วิทยาศาสตร ใชสมบัติของเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวกในการแกปญหาคณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง การสรางทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน  การสรางทางพ้ืนฐานเรขาคณิต  การสราง
รูปเรขาคณิต นําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง รูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพดานหนา ภาพดานขาง และภาพดานบนของรูป
เรขาคณิตสามมิติ

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ แกปญหา การใหเหตุผล และนําความรู ความคิด
ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีเจตนคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานไดอยาง
เปนระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง และ เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ค 1.1 ม.1/1 ม.1/2
มาตรฐาน ค 2.2 ม.1/1 ม.1/2
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค21101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 จํานวนเต็ม ค 1.1 ม.1/1 -การบวกจํานวนเต็ม
-การลบจํานวนเต็ม
-การคูณจํานวนเต็ม
-การหารจํานวนเต็ม
-สมบัติการบวกและการคูณ
จํานวนเต็ม
-การแกปญหาคณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง

6 10

2 ทศนิยมและ
เศษสวน

ค1.1 ม.1/1 -ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
ทศนิยม
-การบวกและการลบทศนิยม
-การคูณและการหารทศนิยม
-เศษสวนและการเปรียบเทียบ
เศษสวน
-การบวกและการลบเศษสวน
-การคูณและการหารเศษสวน
-ความสัมพันธระหวางทศนิยม
และเศษสวน
-การนําความรูเก่ียวกับทศนิยม
และเศษสวนไปใชในชีวิตจริง

13 22

3 เลขยกกําลัง ค1.1 ม.1/2 -ความหมายของเลขยกกําลัง
-การคูณและการหารเลขยก
กําลัง
-สัญกรณวิทยาศาสตร
-การแกปญหาโดยใชสมบัติของ
เลขยกกําลัง

12 20

4 การสรางทาง
เรขาคณิต

ค2.2 ม.1/1 -รูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน
-การสรางทางพ้ืนฐานเรขาคณิต
-การสรางรูปเรขาคณิต
-การแกปญหาโดยนําความรู
เก่ียวกับการสรางไปประยุกตใช

16 26

5 รูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ

ค2.2 ม.1/2 -หนาตัดของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ

13 22
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หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

-ภาพดานหนา ภาพดานขาง
ภาพดานบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติ

รวม 60 100
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คําอธิบายรายวิชา

ค21102 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาอัตราสวน สัดสวน และรอยละ อัตราสวน สัดสวน รอยละ และบทประยุกต   ประยุกตใช
อัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว การเตรียมความพรอมกอนรูจักสมการ  สมการและคําตอบของสมการ  การแกสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  และการนําความรูเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ไปใชในชีวิตจริง กราฟและความสัมพันธเชิงเสน คูอันดับและกราฟของคูอันดับ  กราฟและการนําไปใช
ความสัมพันธเชิงเสน ใชความรูเก่ียวกับความสัมพันธเชิงเสนในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง
สถิติ การตั้งคําถามทางสถิติ  การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล (แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง  กราฟ
เสน  แผนภูมิรูปวงกลม)  การแปลความหมายขอมูล และการนําสถิติไปใชในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ แกปญหา การใหเหตุผล และนําความรู ความคิด
ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีเจตนคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานไดอยาง
เปนระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง และ เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ค 1.1 ม.1/3
มาตรฐาน ค 1.3 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
มาตรฐาน ค 3.1 ม.1/1
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค21102 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 อัตราสวน
สัดสวน
และรอยละ

ค1.1 ม.1/3 -อัตราสวน
-สัดสวน
-รอยละ
-การแกปญหาคณิตศาสตรโดยใช
อัตราสวน สัดสวน และรอยละ

10 17

2 สมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว

ค1.3 ม.1/1 -การเตรียมความพรอมกอนรูจัก
สมการ
-สมการและคําตอบของสมการ -
การแกสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว
-โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว
-การนําความรูเก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียวไปใชในชีวิตจริง

22 37

3 กราฟและ
ความสัมพันธ
เชิงเสน

ค1.3 ม.1/2
ค1.3 ม.1/3

-คูอันดับและกราฟของคูอันดับ -
กราฟและการนําไปใช
-ความสัมพันธเชิงเสน
-ใชความรูเก่ียวกับความสัมพันธ
เชิงเสนในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิต
จริง

12 20

4 สถิติ ค3.1   ม.1/1 -การตั้งคําถามทางสถิติ
-การเก็บรวบรวมขอมูล
-การนําเสนอขอมูล (แผนภูมิ
รูปภาพ  แผนภูมิแทง  กราฟเสน
แผนภูมิรูปวงกลม)
-การแปลความหมายขอมูล
-การนําสถิติไปใชในชีวิตจริงโดย
ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

16 26

รวม 60 100
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คําอธิบายรายวิชา

ค22101 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาจํานวนตรรกยะ เลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม การนําความรูเก่ียวกับเลขยกกําลัง
ไปใชในการแกปญหา ใชสมบัติของเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มในการแกปญหาคณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง จํานวนจรงิ จํานวนอตรรกยะ จํานวนจริง รากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวนตรรกยะ
การนําความรูเก่ียวกับจํานวนจริงไปใช ใชสมบัติของจํานวนจริงในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิต
จริง พหุนาม พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามดวยเอกนามท่ีมีผลหารเปน
พหุนาม ใชพหุนามในการแกปญหาคณิตศาสตร การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองโดยใช สมบัติการแจกแจง กําลังสองสมบูรณ ผลตางของกําลังสอง ใชการแยกตัวประกอบของ
พหุนามท่ีมีดีกรีสูงกวาสองในการแกปญหาคณิตศาสตร พื้นท่ีผิว การหาพ้ืนท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก
การนําความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการแกปญหา ใชความรูเรื่องพ้ืนท่ีผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอกในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง ปริมาตร การหาปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอก การนาความรูเก่ียวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ไปใชในการแกปญหา ใชความรู
เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ แกปญหา การใหเหตุผล และนําความรู ความคิด
ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีเจตนคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานไดอยาง
เปนระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง และ เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ค 1.1 ม.2/1 ม.2/2
มาตรฐาน ค 1.2 ม.2/1 ม.2/2
มาตรฐาน ค 2.1 ม.2/1 ม.2/2



43

โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค22101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 จํานวนตรรกยะ ค 1.1 ม.2/1 -เลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปน
จํานวนเต็ม
-การนําความรูเก่ียวกับเลขยก
กําลังไปใชในการแกปญหา

14 24

2 จํานวนจริง ค 1.1 ม.2/2 -จํานวนอตรรกยะ
-จํานวนจริง
-รากท่ีสองและรากท่ีสามของ
จํานวนตรรกยะ
-การนําความรูเก่ียวกับจํานวน
จริงไปใช

8 12

3 พหุนาม ค 1.2 ม.2/1 -พหุนาม
-การบวก การลบ และการคูณ
ของพหุนาม
-การหารพหุนามดวยเอกนามท่ี
มีผลหารเปนพหุนาม

6 10

4 การแยกตัว
ประกอบของ
พหุนาม

ค 1.2 ม.2/2 -การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองโดยใช

๐ สมบัติการแจกแจง
๐ กําลังสองสมบูรณ
๐ ผลตางของกําลังสอง

10 17

5 พ้ืนท่ีผิว ค 2.1 ม.2/1 -การหาพ้ืนท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก
-การนําความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีผิว
ของปริซึมและทรงกระบอกไป
ใชในการแกปญหา

8 13

6 ปริมาตร ค 2.1 ม.2/2 -การหาปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก
-การนาความรูเก่ียวกับปริมาตร
ของปริซึมและทรงกระบอก ไป
ใชในการแกปญหา

14 24

รวม 60 100



44

คําอธิบายรายวิชา

ค22102 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาการสรางทางเรขาคณิต การนําความรูเก่ียวกับการสรางทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริง ใช
ความรูทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชนวงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad
หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไป
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตจริง เสนขนาน สมบัติเก่ียวกับเสนขนานและรูปสามเหลี่ยม นําความรู
เก่ียวกับสมบัติของเสนขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใชในการแกปญหาคณิตศาสตร การแปลงทางเรขาคณิต
การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน การนําความรูเก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใชในการแกปญหา
ใชความรูเก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง ความเทากันทุก
ประการ ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม การนําความรูเก่ียวกับความเทากันทุกประการไปใชใน
การแกปญหา ใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมท่ีเทากันทุกประการในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิต
จริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การนําความรูเก่ียวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ
บทกลับไปใชในชีวิตจริง ใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง
สถิติ การนําเสนอและวิเคราะหขอมูล แผนภาพจุด แผนภาพตน – ใบ ฮิสโท แกรม คากลางของขอมูล การ
แปลความหมายผลลัพธ การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง ใชความรูทางสถิติในการนําเสนอขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลจากแผนภาพจุดแผนภาพตน - ใบ ฮิสโทแกรม และคากลางของขอมูล และแปลความหมายผลลัพธ
รวมท้ังนําสถิติไปใชในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ แกปญหา การใหเหตุผล และนําความรู ความคิด
ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีเจตนคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานไดอยาง
เปนระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง และ เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ค 2.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
มาตรฐาน ค 3.1 ม.2/1



45

โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค22102 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 การสรางทาง
เรขาคณิต

ค 2.2 ม.2/1 -การนําความรูเก่ียวกับการ
สรางทางเรขาคณิตไปใชในชีวิต
จริง

12 20

2 เสนขนาน ค 2.2 ม.2/2 -สมบัติเก่ียวกับเสนขนานและ
รูปสามเหลี่ยม

10 17

3 การแปลงทาง
เรขาคณิต

ค 2.2 ม.2/3 -การเลื่อนขนาน
-การสะทอน
-การหมุน
-การนําความรูเก่ียวกับการ
แปลงทางเรขาคณิตไปใชในการ
แกปญหา

10 17

4 ความเทากันทุก
ประการ

ค 2.2 ม.2/4 -ความเทากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม
-การนําความรูเก่ียวกับความ
เทากันทุกประการไปใชในการ
แกปญหา

10 17

5 ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส

ค 2.2 ม.2/5 -ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบท
กลับ
-การนําความรูเก่ียวกับทฤษฎี
บทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช
ในชีวิตจริง

12 20

6 สถิติ ค 3.1 ม.2/1 -การนําเสนอและวิเคราะห
ขอมูล
๐ แผนภาพจุด
๐ แผนภาพตน – ใบ
๐ ฮิสโท แกรม
๐ คากลางของขอมูล
-การแปลความหมายผลลัพธ
-การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง

6 9

รวม 60 100
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คําอธิบายรายวิชา

ค23101 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาการแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง ใชการ
แยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกวาสองในการแกปญหาคณิตศาสตร สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
สมการกําลังสองตัวแปรเดียว การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว การนําความรูเก่ียวกับการแกสมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร การแกระบบสมการ
เชิงเสนสองตัวแปร การนําความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในการแกปญหา พื้นท่ี
ผิว การหาพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนําความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของพีระมิดกรวย และทรง
กลม ไปใชในการแกปญหา ประยุกตใชความรูเรื่องพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง ปริมาตร การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การนําความรู
เก่ียวกับปริมาตรของพีระมิดกรวย และทรงกลม ไปใชในการแกปญหา ประยุกตใชความรูเรื่องปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลม ในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง ความคลาย รูปสามเหลี่ยมท่ี
คลายกัน การนําความรูเก่ียวกับความคลายไปใชในการแกปญหา ใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกันใน
การแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ แกปญหา การใหเหตุผล และนําความรู ความคิด
ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีเจตนคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานไดอยาง
เปนระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง และเกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ค 1.2 ม.3/1
มาตรฐาน ค 1.3 ม.3/2 ม.3/3
มาตรฐาน ค 2.1 ม.3/1 ม.3/2
มาตรฐาน ค 2.2 ม.3/1
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค23101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นาม

ค 1.2 ม.3/1 -การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสูงกวาสอง

14 23

2 สมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียว

ค 1.3 ม.3/2 -สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
-การแกสมการกําลังสองตัวแปร
เดียว
-การนําความรูเก่ียวกับการแก
สมการกําลังสองตัวแปรเดียวไป
ใชในการแกปญหา

12 20

3 ระบบสมการ ค 1.3 ม.3/3 -ระบบสมการเชิงเสนสองตัว
แปร
-การแกระบบสมการเชิงเสน
สองตัวแปร
-การนําความรูเก่ียวกับการแก
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร
ไปใชในการแกปญหา

12 20

4 พ้ืนท่ีผิว ค 2.1 ม.3/1 -การหาพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด
กรวย และทรงกลม
-การนําความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีผิว
ของพีระมิดกรวย และทรงกลม
ไปใชในการแกปญหา

10 17

5 ปริมาตร ค 2.1 ม.3/2 -การหาปริมาตรของพีระมิด
กรวย และทรงกลม
-การนําความรูเก่ียวกับปริมาตร
ของพีระมิดกรวย และทรงกลม
ไปใชในการแกปญหา

6 10

6 ความคลาย ค 2.2 ม.3/1 -รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน
-การนําความรูเก่ียวกับความ
คลายไปใชในการแกปญหา

6 10

รวม 60 100
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คําอธิบายรายวิชา

ค23102 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาฟงกชันกําลังสอง กราฟของฟงกชันกําลังสอง การนําความรูเก่ียวกับฟงกชันกําลังสองไปใชใน
การแกปญหา ใชความรูเก่ียวกับฟงกชันกําลังสองในการแกปญหาคณิตศาสตร อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนําความรูเก่ียวกับการแกอสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียวไปใชในการแกปญหา อัตราสวนตรีโกณมิติ อัตราสวนตรีโกณมิติ การนําคาอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใชในการแกปญหา ใชความรูเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติในการ
แกปญหาคณิตศาสตรและปญหาในชีวิตจริง วงกลม วงกลม คอรด และเสนสัมผัส ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม
ใชทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมในการแกปญหาคณิตศาสตร สถิติ ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล (แผนภาพกลอง)
การแปลความหมายผลลัพธ การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง ใชความรูทางสถิติในการนําเสนอและวิเคราะห
ขอมูลจากแผนภาพกลองและแปลความหมายผลลัพธรวมท้ังนําสถิติไปใชในชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ความนาจะเปน เหตุการณจากการทดลองสุม ความนาจะเปน การนําความรูเก่ียวกับความนาจะ
เปนไปใชในชีวิตจริง

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ แกปญหา การใหเหตุผล และนําความรู ความคิด
ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ เห็นคุณคาและมีเจตนคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานไดอยาง
เปนระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง และเกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ค 1.2 ม.3/2
มาตรฐาน ค 1.3 ม.3/1
มาตรฐาน ค 2.2 ม.3/2 ม.3/3
มาตรฐาน ค 3.1 ม.3/1
มาตรฐาน ค 3.2 ม.3/1
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค23102 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 ฟงกชันกําลังสอง ค 1.2 ม.3/2 -กราฟของฟงกชันกําลังสอง
-การนําความรูเก่ียวกับฟงกชัน
กําลังสองไปใชในการแกปญหา

12 20

2 อสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว

ค 1.3 ม.3/1 -อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
-การแกอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว
-การนําความรูเก่ียวกับการแก
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวไป
ใชในการแกปญหา

12 20

3 อัตราสวน
ตรีโกณมิติ

ค 2.2 ม.3/2 -อัตราสวนตรีโกณมิติ
-การนําคาอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม 30 องศา 45 องศา
และ 60 องศา ไปใชในการ
แกปญหา

12 20

4 วงกลม ค 2.2 ม.3/3 -วงกลม คอรด เสนสัมผัส
-ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม
-ใชทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลมใน
การแกปญหาคณิตศาสตร

8 14

5 สถิติ ค 3.1 ม.3/1 -ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
๐ แผนภาพกลอง
-การแปลความหมายผลลัพธ
-การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง

10 16

6 ความนาจะเปน ค 3.2 ม.3/1 -เหตุการณจากการทดลองสุม
-ความนาจะเปน
-การนําความรูเก่ียวกับความ
นาจะเปนไปใชในชีวิตจริง

6 10

รวม 60 100
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รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6)

สาระการเรียนรูพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4

ค31101 คณิตศาสตร 40 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห
ค31102 คณิตศาสตร 40 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
ค32101 คณิตศาสตร 40 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห
ค32102 คณิตศาสตร 40 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
ค32101 คณิตศาสตร 40 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห
ค32102 คณิตศาสตร 40 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห

สาระการเรียนรูเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4

ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห
ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5
ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห
ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
ค33201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห
ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 60 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง/สัปดาห
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คําอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชา
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย



52

คําอธิบายรายวิชา

ค31101 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเก่ียวกับเชต ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพ้ืนฐานเก่ียวกับเซต ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และ
คอมพลีเมนตของเซต ใชความรูเก่ียวกับเซตในการสื่อสาร  และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ตรรกศาสตร
เบ้ืองตน ประพจนและตัวเชื่อม นิเสธ และ หรือถา...แลว... ก็ตอเม่ือ ใชความรูเก่ียวกับตรรกศาสตรเบื้องตน
ในการสื่อสาร  และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร

โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม การ
ใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทางคณิตศาสตรกับศาสตร
อ่ืนๆ อยางสรางสรรค  และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได เพ่ือฝกทักษะ กระบวนการในการ
คิดคํานวณ การแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู
ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตางๆ  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการท่ีได  ไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร
สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีความเชื่อม่ันในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
สื่อสาร  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใช
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ค 1.1 ม.4/1
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค31101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 เซต
และตรรกศาสตร
เบื้องตน

ค 1.1
ม.4/1 เขาใจและใช
ความรูเก่ียวกับเซต
และตรรกศาสตร
เบื้องตนในการสื่อสาร
และสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร

เซต
- ความรูเบื้องตนและสัญลักษณ
พ้ืนฐานเก่ียวกับเซต
- ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และ
คอมพลีเมนตของเซต

25 62.5

ค 1.1
ม.4/1 เขาใจและใช
ความรูเก่ียวกับเซต
และตรรกศาสตร
เบื้องตนในการสื่อสาร
และสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร

ตรรกศาสตรเบ้ืองตน
- ประพจนและตัวเชื่อม (นิเสธ
และ หรือ ถา...แลว ก็ตอเม่ือ)

15 37.5

รวม 40 100
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คําอธิบายรายวิชา

ค31102 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเก่ียวกับหลักการนับเบ้ืองตน หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนกรณีท่ี
สิ่งของแตกตางกันท้ังหมด การจัดหมูกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกันท้ังหมด ใชหลักการบวกและการคูณ การเรียง
สับเปลี่ยนและการจัดหมู ในการแกปญหา ความนาจะเปน การทดลองสุมและเหตุการณ ความนาจะเปน
ของเหตุการณ นําความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช

โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม การ
ใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทางคณิตศาสตรกับศาสตร
อ่ืนๆ อยางสรางสรรค และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได เพ่ือฝกทักษะ กระบวนการในการ
คิดคํานวณ การแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู
ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตางๆ  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และนําประสบการณดานความรู  ความคิด ทักษะ/กระบวนการท่ีได  ไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร
สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีความเชื่อม่ันในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
สื่อสาร  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใช
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ค 3.2 ม.4/1 ม.4/2
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค31102 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 หลักการนับ
เบื้องตน

ค 3.2
ม.4/1 เขาใจและใช
หลักการบวกและการ
คูณ การเรียง
สับเปลี่ยน และการจัด
หมูในการแกปญหา

หลักการนับเบ้ืองตน
- หลักการบวกและ
การคูณ
- การเรียงสับเปลี่ยน
เชิงเสนกรณีท่ีสิ่งของแตกตาง
กันท้ังหมด
- การจัดหมูกรณีท่ีสิ่งของ
แตกตางกันท้ังหมด

15 37.5

2 ความนา
จะเปน

ค 3.2
ม.4/2 หาความนาจะ
เปนและนําความรู
เก่ียวกับความนาจะ
เปนไปใช

ความนาจะเปน
- การทดลองสุมของเหตุการณ
- ความนาจะเปนของเหตุการณ

25 62.5

รวม 40 100



56

คําอธิบายรายวิชา

ค32101 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเก่ียวกับเลขยกกําลัง รากท่ี n ของจํานวนจริง เม่ือ n เปนจํานวนนับท่ีมากกวา 1 เลขยกกําลัง
ท่ีมีเลชชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ ฟงกชัน ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน ฟงกชันเชิงเสน ฟงกชันกําลังสอง
ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล  ฟงกชันข้ันบันได

โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม การ
ใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทางคณิตศาสตรกับศาสตร
อ่ืนๆ อยางสรางสรรค  และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได เพ่ือฝกทักษะ กระบวนการในการ
คิดคํานวณ การแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู
ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตางๆ  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการท่ีได  ไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร
สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีความเชื่อม่ันในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
สื่อสาร  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใช
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ค 1.1 ม.5/1
มาตรฐาน ค 1.2 ม.5/1
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค32101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 เลขยกกําลัง ค 1.1
ม.5/1 เขาใจ
ความหมายและใช
สมบัติเก่ียวกับการบวก
การคูณ
การเทากัน และการไม
เทากันของจํานวนจริง
ในรูปกรณฑ และ
จํานวนจริงในรูปเลข
ยกกําลังท่ีมีเลขยก
กําลังเปนจํานวนตรรก
ยะ

เลขยกกําลัง
- รากท่ี n ของจํานวนจริง
เม่ือ n เปนจํานวนนับ
ท่ีมากกวา 1
- เลขยกกําลังท่ีมี
เลขชี้กําลังเปน
จํานวนตรรกยะ

20 50

2 ฟงกชัน ค 1.2
ม.5/1 ใชฟงกชันและ
กราฟของฟงกชัน
อธิบายสถานการณท่ี
กําหนด

ฟงกชัน
- ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน
(ฟงกชันเชิงเสน ฟงกชันกําลัง
สอง ฟงกชันข้ันบันได
ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล)

20 50

รวม 40 100



58

คําอธิบายรายวิชา

ค32102 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับลําดับและอนุกรม ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต ดอกเบ้ียและมูลคาของเงิน ดอกเบี้ย  มูลคาของเงิน  คารายงวด ใชความรูเก่ียวกับดอกเบี้ยและ
มูลคาของเงินในการแกปญหา

โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม การ
ใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทางคณิตศาสตรกับศาสตร
อ่ืนๆ อยางสรางสรรค  และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได เพ่ือฝกทักษะ กระบวนการในการ
คิดคํานวณ การแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู
ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตางๆ  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการท่ีได  ไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร
สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีความเชื่อม่ันในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
สื่อสาร  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใช
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด
มาตรฐาน ค 1.1 ม.5/2
มาตรฐาน ค 1.3 ม.5/1
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค32102 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 ลําดับและอนุกรม ค 1.2
ม.5/2 เขาใจและนํา
ความรูเก่ียวกับลําดับ
และอนุกรมไปใช

ลําดับและอนุกรม
- ลําดับเลขคณิตและ
ลําดับเรขาคณิต
- อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต

30 75

2 ดอกเบี้ยและ
มูลคาของเงิน

ค 1.3
ม.5/1 เขาใจและใช
ความรูเก่ียวกับ
ดอกเบี้ยและมูลคาของ
เงินใน
การแกปญหา

ดอกเบ้ียและ
มูลคาของเงิน
- ดอกเบี้ย
- มูลคาของเงิน
- คารายงวด

10 25

รวม 40 100
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คําอธิบายรายวิชา

ค33101 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

ศึกษาสถิติและความนาจะเปนเก่ียวกับ  ขอมูล ตําแหนงท่ีของขอมูล คากลาง คาการกระจาย การ
นําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  และการแปลความหมายของคาสถิติ

โดยใชทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  การใชภาษาหรือ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสาร      สื่อความหมาย และนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทาง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ อยางสรางสรรค และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได เพ่ือฝก
ทักษะการนําเสนอ ขอมูล
- แปล ความหมายของ คาสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะ/กระบวนการท่ีได   ไป
ใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อม่ัน
ในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด   ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยไีดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด
ค 3.1 ม.6/1



61

โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค33101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 สถิติ1 ค 3.1
ม.6/1 เขาใจและใช
ความรูทางสถิติในการ
นําเสนอขอมูล และ
แปลความหมายของ
คาสถิติ
เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ

สถิติ
- ขอมูล
- ตําแหนงท่ีของขอมูล
- คากลาง (ฐานนิยม
มัธยฐาน คาเฉลี่ยเลขคณิต)

40 100

รวม 40 100
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คําอธิบายรายวิชา

ค33102 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรยีนท่ี 2 จํานวน 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

ศึกษาสถิติและความนาจะเปนเก่ียวกับ ขอมูล ตําแหนงท่ีของขอมูล คากลาง คาการกระจาย การ
นําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการแปลความหมายของคาสถิติ คะแนนมาตรฐาน การแจก
แจงปกติ  และเสนโคงปกติ การวิเคราะหความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล  และการแปลความหมายของ
คาสถิติ

โดยใชทักษะกระบวนการ  ทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  การใชภาษาหรือ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสาร    สื่อความหมาย และนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทาง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ อยางสรางสรรค และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได เพ่ือฝก
ทักษะการนําเสนอ ขอมูล แปล ความหมายของ คาสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะ/กระบวนการท่ีได   ไป
ใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อม่ัน
ในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด   ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยไีดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด
ค 3.1 ม.6/1
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค33102 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 สถิติ2 ค 3.1
ม.6/1 เขาใจและใช
ความรูทางสถิติในการ
นําเสนอขอมูล และ
แปลความหมายของ
คาสถิติ
เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ

สถิติ
- คาการกระจาย (พิสัย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
แปรปรวน)
- การนําเสนอขอมูล
เชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ
- การแปลความหมายของคาสถิติ

40 100

รวม 40 100



64

คําอธิบายรายวิชา

ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเซต ความรูเบื้องตนและสัญลักษณพ้ืนฐานเก่ียวกับเซต ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และคอมพลี
เมนตของเซต ใชความรูเก่ียวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ตรรกศาสตร ประพจน
และตัวเชื่อมประโยคท่ีมีตัวบงปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล ใชความรูเก่ียวกับตรรกศาสตรเบื้องตน ในการ
สื่อสารสื่อความหมาย และอางเหตุผล จํานวนจริงและพหุนาม จํานวนจริงและสมบัติของจํานวนจริง คา
สัมบูรณของจํานวนจริงและสมบัติของคาสัมบูรณของจํานวนจริง จํานวนจริงในรูปกรณฑ และจํานวนจริงในรูป
เลขยกกําลัง ตัวประกอบของพหุนาม สมการและอสมการพหุนาม สมการและอสมการเศษสวนของพหุนาม
สมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนาม ใชสมบัติของจํานวนจริงในการแกปญหา

โดยใชทักษะกระบวนการ  ทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  การใชภาษาหรือ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสาร    สื่อความหมาย และนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทาง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ อยางสรางสรรค และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได เพ่ือฝก
ทักษะการนําเสนอ ขอมูล แปล ความหมายของ คาสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะ/กระบวนการท่ีได   ไป
ใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อม่ัน
ในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด   ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยไีดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู
1. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร
2. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับตรรกศาสตรเบื้องตน ในการสื่อสารสื่อความหมาย และอางเหตุผล
3. เขาใจจํานวนจริงและใชสมบัติของจํานวนจริงในการแกปญหา
4. แกสมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกินสี่ และนําไปใชในการแกปญหา
5. แกสมการและอสมการคาสัมบูรณของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใชในการแกปญหา
6. แกสมการและอสมการเศษสวนของพหุนามตัวแปรเดียว และนําไปใชในการแกปญหา

รวมผลการเรียนรู 6 ผลการเรียนรู
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค31201 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 เซต 1. เขาใจและใชความรู
เก่ียวกับเซตในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร

เซต
- ความรูเบื้องตนและสัญลักษณ
พ้ืนฐานเก่ียวกับเซต
- ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และ
คอมพลีเมนตของเซต

14 23

2 ตรรกศาสตร 2. เขาใจและใชความรู
เก่ียวกับตรรกศาสตร
เบื้องตน ในการสื่อสาร
สื่อความหมาย และ
อางเหตุผล

ตรรกศาสตรเบ้ืองตน
- ประพจนและตัวเชื่อม (นิเสธ
และ หรือ ถา...แลว ก็ตอเม่ือ)

18 30

3 จํานวนจริงและ
พหุนาม

3. เขาใจความหลาก
หลายของการแสดง
จํานวน ระบบจํานวน
การดําเนินการของจํานวน
ผลท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินการ
สมบัติของการดําเนินการ
และนําไปใช

จํานวนจริงและพหุนาม
- จํานวนจริงและสมบัติของจํานวน
จริง
- คาสัมบูรณของจํานวนจริงและ
สมบัติของคาสมบูรณของจํานวนจริง
- จํานวนจริงในรูปกรณฑ และจํานวน
จริงในรูปเลขยกกําลัง

28 47

4. แกสมการและ
อสมการพหุนามตัว
แปรเดียว ดีกรีไมเกินสี่
และนําไปใชในการ
แกปญหา

- ตัวประกอบของพหุนาม
- สมการและอสมการพหุนาม

5. แกสมการและ
อสมการคาสัมบูรณ
ของพหุนามตัวแปร
เดียว และนําไปใชใน
การแกปญหา

- สมการและอสมการคาสัมบูรณ
ของพหุนาม

6. แกสมการและ
อสมการเศษสวนของ
พหุนามตัวแปรเดียว
และนําไปใชในการ
แกปญหา

- สมการและอสมการเศษสวน
ของพหุนาม

รวม 60 100



66

คําอธิบายรายวิชา

ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาฟงกชัน การบวก การลบ การคูณ การหารฟงกชัน ฟงกชันประกอบ และฟงกชันผกผัน ใช
สมบัติของฟงกชันในการแกปญหา ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันเอกซโพเนน
เชียล ฟงกชันลอการิทึม สมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึม แกสมการเอกซโพเนนเชียลและ
สมการลอการิทึม และนําไปใชในการแกปญหา เรขาคณิตวิเคราะห จุดและเสนตรง วงกลม พาราโบลา
วงรี ไฮเพอรโบลา เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา

โดยใชทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  การใชภาษาหรือ
สัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสาร    สื่อความหมาย และนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทาง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ อยางสรางสรรค และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได เพ่ือฝก
ทักษะการนําเสนอ ขอมูล แปล ความหมายของ คาสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะ/กระบวนการท่ีได   ไป
ใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อม่ัน
ในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด   ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยไีดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู
1. หาผลลัพธของการบวก การลบ การคูณการหารฟงกชัน หาฟงกชันประกอบและฟงกชันผกผัน
2. ใชสมบัติของฟงกชันในการแกปญหา
3. เขาใจลักษณะกราฟของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึมและนําไปใชในการ

แกปญหา
4. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนําไปใชในการแกปญหา
5. เขาใจและใชความรูเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหในการแกปญหา

รวมผลการเรียนรู 5 ผลการเรียนรู
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค31202 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 ความสัมพันธและ
ฟงกชัน

1. หาผลลัพธของการ
บวก การลบ การคูณ
การหารฟงกชัน หา
ฟงกชันประกอบและ
ฟงกชันผกผัน
2. ใชสมบัติของฟงกชัน
ในการแกปญหา

ความสัมพันธและฟงกชัน
-ความสัมพันธ
-ฟงกชัน
-การใชฟงกชันในชีวิตจริง
-กราฟของฟงกชัน
-การดําเนินการของฟงกชัน
-ฟงกชันผกผัน

16 27

2 ฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียล และ
ฟงกชันลอการิทึม

3. เขาใจลักษณะกราฟ
ของฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียลและ
ฟงกชันลอการิทึมและ
นําไปใชในการ
แกปญหา
4. แกสมการเอกซ
โพเนนเชียลและ
สมการลอการิทึม และ
นําไปใชในการ
แกปญหา

ฟงกชันเอกซโพเนนเซียลและ
ฟงกชันลอการิทึม
-เลขยกกําลัง
-ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
-ฟงกชันลอการิทึม
-การหาคาลอการิทึม
-การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม
-สมการและอสมการลอการิทึม
-การประยุกตของฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียลและฟงกชัน
ลอการิทึม

18 30

3 เรขาคณิต
วิเคราะห

5. เขาใจและใชความรู
เก่ียวกับเรขาคณิต
วิเคราะหในการ
แกปญหา

เรขาคณิตวิเคราะห
-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

เรขาคณิตวิเคราะห
-ระยะทางระหวางจุดสองจุด
-จุดก่ึงกลางของสวนของ

เสนตรง
-ความชันของเสนตรง
-เสนขนาน
-เสนตั้งฉาก
-ความสัมพันธซึ่งมีกราฟเปน

เสนตรง
-ระยะทางระหวางเสนตรงกับ

จุด

26 43
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หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

-ภาคตัดกรวย
-วงกลม
-วงรี
-พาราโบลา
-ไฮเพอรโบลา
-การเลื่อนกราฟ

รวม 60 100



69

คําอธิบายรายวิชา

ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน จํานวนเชิงซอนและสมบัติของจํานวนเชิงซอน  จํานวนเชิงซอนในรูป
เชิงข้ัว  รากท่ี n ของจํานวนเชิงซอน เม่ือ n เปนจํานวนนับท่ีมากกวา 1 สมการพหุนามตัวเปรเดียว แก
สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรี ไมเกินสี่ ท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็ม และนําไปใชในการแกปญหา
ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน  เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ แกสมการ
ตรีโกณมิติ และนําไปใชในการแกปญหา กฎของโคไซนและกฎของไซน ใชกฎของโคไซนและกฎของไซน ใน
การแกปญหา เมทริกซ เมทริกซ เมทริกซสลับสับเปลี่ยน  การบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจํานวนจริง
การคูณระหวางเมทริกซ  ดีเทอรมินแนนต เมทริกซผกผัน การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซ

โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม การ
ใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทางคณิตศาสตรกับศาสตร
อ่ืนๆ อยางสรางสรรค  และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได เพ่ือฝกทักษะ กระบวนการในการ
คิดคํานวณ การแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู
ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตางๆ  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการท่ีได  ไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร
สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีความเชื่อม่ันในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
สื่อสาร  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใช
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู
1. เขาใจจํานวนเชิงซอนและใชสมบัติ ของจํานวนเชิงซอนในการแกปญหา
2. หารากท่ี n ของจํานวนเชิงซอน เม่ือ n เปนจํานวนนับท่ีมากกวา 1
3. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรี ไมเกินสี่ ท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็ม และนําไปใชในการ

แกปญหา
4. เขาใจฟงกชันตรีโกณมิติและ ลักษณะกราฟของฟงกชันตรีโกณมิติ และนําไปใชในการแกปญหา
5. แกสมการตรีโกณมิติ และนําไปใชในการแกปญหา
6. ใชกฎของโคไซนและกฎของไซน ในการแกปญหา
7. เขาใจความหมาย หาผลลัพธของ การบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับ จํานวนจริง การคูณ

ระหวาง เมทริกซ และหาเมทริกซสลับเปลี่ยน หาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ n x n เม่ือ n เปน
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จํานวนนับท่ี ไมเกินสาม
8. หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ 2 x 2
9. แกระบบสมการเชิงเสนโดยใช เมทริกซผกผันและการดําเนินการตามแถว

รวม 9 ผลการเรียนรู
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค32202 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 จํานวนเชิงซอน 1. เขาใจจํานวน
เชิงซอนและใชสมบัติ
ของจํานวนเชิงซอนใน
การแกปญหา
2. หารากท่ี n ของ
จํานวนเชิงซอน เม่ือ n
เปนจํานวนนับท่ี
มากกวา 1
3. แกสมการพหุนาม
ตัวแปรเดียว ดีกรี ไม
เกินสี่ ท่ีมีสัมประสิทธิ์
เปนจํานวนเต็ม และ
นําไปใชในการแก
ปญหา

จํานวนเชิงซอน
- จํานวนเชิงซอนและสมบัติของ
จํานวนเชิงซอน
- จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัว
- รากท่ี n ของจํานวนเชิงซอน
เม่ือ n เปนจํานวนนับท่ีมากกวา
1

18 30

2 ฟงกชันตรีโกณมิติ
และการประยุกต
-ฟงกชันไซน
และโคไซน
-คาของฟงกชัน
ไซน  และโคไซน
-ฟงกชัน
ตรีโกณมิติ
อ่ืน ๆ

4. เขาใจฟงกชัน
ตรีโกณมิติและ
ลักษณะกราฟของฟงก
ชันตรีโกณมิติ และ
นําไปใชในการแก
ปญหา
5. แกสมการ
ตรีโกณมิติ และนําไป
ใชในการแกปญหา
6. ใชกฎของโคไซน
และกฎของไซน ในการ
แกปญหา

ฟงกชันตรีโกณมิติ
- ฟงกชันตรีโกณมิติ
- ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน
- เอกลักษณและสมการ
ตรีโกณมิติ
- กฎของโคไซนและกฎของไซน

22 37

3 เมทริกซ 7. เขาใจความหมาย
หาผลลัพธของ การ
บวกเมทริกซ การคูณ
เมทริกซกับ จํานวน
จริง การคูณ ระหวาง
เมทริกซ และหาเมท
ริกซสลับเปลี่ยน หาดี

เมทริกซ
- เมทริกซและเมทริกซสลับ
เปลี่ยน
- การบวกเมทริกซ การคูณเมท
ริกซกับจํานวนจริง การคูณ
ระหวางเมทริกซ
- ดีเทอรมิแนนต

20 33
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หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

เทอรมิแนนตของเมท
ริกซ n x n เม่ือ n เปน
จํานวนนับท่ี ไมเกิน 3
8. หาเมทริกซผกผัน
ของเมทริกซ 2 x 2
9. แกระบบสมการเชิง
เสนโดยใช เมทริกซ
ผกผันและการ
ดําเนินการตามแถว

- เมทริกซผกผัน
- การแกระบบสมการเชิงเสน
โดยใชเมทริกซ

รวม 60 100
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คําอธิบายรายวิชา

ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเก่ียวกับเวกเตอรในสามมิติ เวกเตอร  นิเสธของเวกเตอร  การบวก  การลบเวกเตอร การคูณ
เวกเตอรดวยสเกลาร ผลคูณเขิงสเกลาร  ผลคูณเชิงเวกเตอร หลักการนับเบ้ืองตน หลักการบวกและการ
คูณ  การเรียงสับเปลี่ยน  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน  การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม  กรณีท่ีสิ่งของแตกตางกัน
ท้ังหมดการจัดหมูกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกันท้ังหมด  ทฤษฏีบททวินาม ความนาจะเปน การทดลองสุม
เหตุการณ  ความนาจะเปนของเหตุการณ การทดลองสุมและเหตุการณ  ความนาจะเปนของเหตุการณ

โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม การ
ใชภาษาหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทางคณิตศาสตรกับศาสตร
อ่ืนๆ อยางสรางสรรค  และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได เพ่ือฝกทักษะ กระบวนการในการ
คิดคํานวณ การแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู
ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตางๆ  และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะ/กระบวนการท่ีได  ไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร
สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีความเชื่อม่ันในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
สื่อสาร  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใช
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู
1. หาผลลัพธของการบวก การลบเวกเตอร การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร หาผลคูณ เชิงสเกลาร และ

ผลคูณเชิงเวกเตอร
2. นําความรูเก่ียวกับเวกเตอรในสามมิติ ไปใชในการแกปญหา
3. เขาใจและใชหลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู ในการแกปญหา
4. หาความนาจะเปนและนําความรูเก่ียวกับ ความนาจะเปนไปใช

รวม 4 ผลการเรียนรู
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค32202 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 เวกเตอรใน
สามมิติ

1. หาผลลัพธของการ
บวก การลบเวกเตอร
การคูณเวกเตอรดวยส
เกลาร หาผลคูณ เชิงส
เกลาร และผลคูณเชิง
เวกเตอร
2. นําความรูเก่ียวกับ
เวกเตอรในสามมิติ ไป
ใชในการแกปญหา

เวกเตอรในสามมิติ
- เวกเตอร นิเสธของเวกเตอร
- การบวก การลบเวกเตอร
การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร
- ผลคูณเชิงสเกลาร
ผลคูณเชิงเวกเตอร

25 42

2 หลักการนับ
เบื้องตน

3. เขาใจและใช
หลักการบวกและการ
คูณ การเรียง
สับเปลี่ยน และการจัด
หมู ในการแกปญหา

หลักการนับเบ้ืองตน
- หลักการบวกและการคูณ
- การเรียงสับเปลี่ยน

๐ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน
๐ การเรียงสับเปลี่ยนเชิง

วงกลมกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกัน
ท้ังหมด
- การจัดหมูกรณีท่ีสิ่งของ
แตกตางกันท้ังหมด
- ทฤษฎีบททวินาม

20 33

3 ความนาจะเปน 4. หาความนาจะเปน
และนําความรูเก่ียวกับ
ความนาจะเปนไปใช

ความนาจะเปน
- การทดลองสุมและเหตุการณ
- ความนาจะเปนของเหตุการณ

15 25

รวม 60 100
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คําอธิบายรายวิชา

ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาลําดับและอนุกรม ลําดับจํากัดและลําดับอนันต  ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต  ลิมิตของ
ลําดับอนันต  อนุกรมจํากัดและอนุกรมอนันต  อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ผลบวกของอนุกรม
อนันต และการแจกแจงความนาจะเปนเบื้องตน

โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  การใชภาษาหรือสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตร ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทางคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืน ๆ อยางสรางสรรค และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได ไป
ใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อม่ัน
ในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู
1. เขาใจความหมายของลําดับจํากัดและลําดับอนันตได
2. หาพจนท่ัวไปของลําดับได
3. อธิบายความหมายของลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิตได
4. อธิบายความหมายของอนุกรมจํากัดและอนุกรมอนันตได
5. หาอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตได
6. หาลิมิตของลําดับอนันตได
7. หาผลบวกของอนุกรมอนันตได
8. นําความรูเก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใชในการแกปญหามูลคาของเงินและคารายงวดอยางเปน

ระบบ และรอบคอบ
9. อธิบายความหมายการแจกแจงความนาจะเปนแบบเอกรูป แบบทวินาม  และแบบปกติ ได
10. แสดงผลการแจกแจงความนาจะเปนแบบเอกรูป แบบทวินาม  และแบบปกติ ได อยางเปนระบบ
11. นําความรูเก่ียวกับการแจกแจงความนาจะเปนไปใชในการแกปญหาได  อยางเปนระบบ รอบคอบ

และมีวิจารณญาณ

รวมผลการเรียนรู 11 ผลการเรียนรู
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โครงสรางหนวยการเรียนรู สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค33201 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 ลําดับและอนุกรม 1. เขาใจความหมาย
ของลําดับจํากัดและ
ลําดับอนันตได
2. หาพจนท่ัวไปของ
ลําดับได
3. อธิบายความหมาย
ของลําดับเลขคณิต
และลําดับเรขาคณิตได
4. อธิบายความหมาย
ของอนุกรมจํากัดและ
อนุกรมอนันตได
5. หาอนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต
ได
6. หาลิมิตของลําดับ
อนันตได
7. หาผลบวกของ
อนกุรมอนันตได
8. นําความรูเก่ียวกับ
ลําดับและอนุกรมไปใช
ในการแกปญหามูลคา
ของเงินและคารายงวด
อยางเปนระบบ และ
รอบคอบ

ลําดับและอนุกรม
- ลําดับจํากัดและลําดับอนันต
- ลําดับเลขคณิตและลําดับ
เรขาคณิต
- ลิมิตของลําดับอนันต
- อนุกรมจํากัดและอนุกรม
อนันต
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต
- ผลบวกอนุกรมอนันต
- การนําความรูเก่ียวกับลําดับ
และอนุกรมไปใชในการ
แกปญหามูลคาของเงินและคา
รายงวด

40 67

2 การแจกแจงความ
นาจะเปน

9. อธิบายความหมาย
การแจกแจงความ
นาจะเปนแบบเอกรูป
แบบทวินาม  และแบบ
ปกติ ได
10. แสดงผลการแจก
แจงความนาจะเปน
แบบเอกรูป แบบทวิ
นาม  และแบบปกติ

การแจกแจง
ความนาจะเปนเบ้ืองตน
- การแจกแจงเอกรูป
- การแจกแจงทวินาม
- การแจกแจงปกติ

20 33
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หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

ได อยางเปนระบบ
11. นําความรูเก่ียวกับ
การแจกแจงความ
นาจะเปนไปใชในการ
แกปญหาได  อยางเปน
ระบบ รอบคอบ และมี
วิจารณญาณ

รวม 60 100
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คําอธิบายรายวิชา

ค33202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาแคลคูลัสเบื้องตน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชัน  และปริพันธของ
ฟงกชันและนําไปใช

โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  การใชภาษาหรือสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตร ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูเนื้อหาทางคณิตศาสตร
กับศาสตรอ่ืน ๆ อยางสรางสรรค และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ  การแกปญหา  การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร  สามารถเชื่อมโยงประสบการณดานความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีได ไป
ใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร  สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อม่ัน
ในตนเองไดอยางถูกตอง  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู
1. เขาใจและหาลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชัน  และปริพันธของฟงกชัน

และนําไปใชในการแกปญหาได  อยางเปนระบบรอบคอบ และมีความมุงม่ันในการแกปญหาและ
ใฝหาความรูเพ่ิมเติม

รวมผลการเรียนรู 1 ผลการเรียนรู
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โครงสรางหนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม
วิชาคณิตศาสตร  รหัสวิชา ค33202 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 แคลคูลัสเบื้องตน 1. เขาใจและหาลิมิต
และความตอเนื่องของ
ฟงกชัน  อนุพันธของ
ฟงกชัน  และปริพันธ
ของฟงกชันและ
นําไปใชในการ
แกปญหาได  อยางเปน
ระบบรอบคอบ และมี
ความมุงม่ันในการ
แกปญหาและใฝหา
ความรูเพ่ิมเติม

แคลคูลัสเบ้ืองตน
- ลิมิตและความตอเนื่องของ
ฟงกชัน
- อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต
- ปริพันธของฟงกชันพีชคณิต

60 100

รวม 60 100



80

คณะผูจัดทํา
คณะกรรมการท่ีปรึกษา

1. นายสมยศ  หลักบุญ ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
2. นายสุรชัย  การะเกด รองผูอํานวยการโรงเรียน
3. นางยุพาวดี ขาววิเศษ หัวหนาฝายวิชาการ

คณะทํางาน
1. นางยุพาวดี   ขาววิเศษ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย   สิงหโสดา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพัช  สระโสม กรรมการ
4. ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา กรรมการ
5. นางจารุวัฒน ไวทยะเสวี กรรมการและเลขานุการ
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คํานํา

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดพัฒนา
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดกําหนดใหการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ   สติปญญา   ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทยในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข   เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูให
เปนไปอยางตอเนื่อง

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค ในฐานะท่ีรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรู
หนึ่งท่ีโรงเรียนจะตองจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน   ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไดมอบหมายใหกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรข้ึน เนื่องจากคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญ
ยิ่งตอความสําเร็จในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร ชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ สถานการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน
ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา ไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ศาสตรอ่ืน ๆ อันเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ เพ่ือพัฒนาการผูเรียนใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนสําคัญ
ตามศักยภาพของผูเรียน

ขอขอบคุณคณะครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีไดรวมแรงรวมใจกันจัดทําหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เลมนี้  จนสําเร็จ
ลุลวงเปนอยางดี และหวังวาเอกสารหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเลมนี้ คงจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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สารบัญ
หนา

คํานํา
สารบัญ
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 1239/2560 ก
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข
วิสัยทัศน 1
หลักการ 1
จุดหมาย 1
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 2
คุณลักษณะอันพึงประสงค 3
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 5
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 6
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
โครงสรางเวลาเรียน

9
26

รายวิชาท่ีเปดสอนตามหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนตน
คําอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชา มัธยมศึกษาตอนตน

35
36

รายวิชาท่ีเปดสอนตามหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย 50
ภาคผนวก
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐
คําสั่งโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
คณะผูจัดทํา
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