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สวนนํา 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ พุทธศักราช 2558 

(ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) 

 
ความนํา 
 

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ เปดทําการสอนนักเรียนต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่  6 ทางโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและสรางเปนหลักสูตรของโรงเรียนหองสอนศึกษา                 
โดยหลักสูตรครอบคลุมต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ  เปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนโดยมีเปาหมายพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สําหรับใหมีความรู ทักษะ เจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล        
โดยมุงเนนการบริหารดวยระบบคุณภาพ และการมีสวนรวมเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดังน้ันโครงสรางของ
หลักสูตรในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ จึงมีจุดเนนมุงพัฒนา
ผู เรียนใหสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้ งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ พัฒนาผู เ รียนที่มี
ความสามารถพิเศษตามศักยภาพสูความเปนเลิศ พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดระดับสูง พัฒนาผูเรียนใหผลิต
งานอยางสรางสรรค สงเสริมและพัฒนาผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมโลก ดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเปนแบบอยางที่ ดีงาม สงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนอนุรักษวัฒนธรรม 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนรักความเปนไทย และภูมิใจในทองถิ่น  ซึ่งสัมพันธ
สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรระดับทองถิ่น เพื่อยกระดับ
โรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
 หลักสูตรโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยไดประกาศใชต้ังแตปการศึกษา 2552 เปนตนมา และไดมีการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ ในปการศึกษา 2554 และ ปการศึกษา 
2558 ณ ปปจจุบัน 
 

 
 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สถานศึกษาโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ  พุทธศักราช 2558 
 
 
 
วิสัยทัศน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีดังน้ี  
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี
ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ
ที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  
 
 
หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีดังน้ี  
 
  1.   เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปน
เปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล 
   2.   เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง เสมอภาค

และมีคุณภาพ 
   3.   เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ โดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 
  4.   เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางที่ยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู 
   5.   เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  6.   เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ    

 

 

จุดหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีดังน้ี 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผู เรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข    

มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน   ดังน้ี 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลย ีและมีทักษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต

สาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข     

 

 

วิสัยทัศน (Vision) โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ มีดังน้ี  
 
       “เปนสถานศึกษาที่บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู        
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนทองถิ่น และคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ภายในป 2558” 
 
 
พันธกิจ (Mission)  โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ มีดังน้ี 
 

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยาธรรม มีศักยภาพเปนพลโลก 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูจัดการศึกษามืออาชีพ เปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 
4. พัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ 
5. พัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 
 
 
 
 
อัตลักษณของโรงเรียน     “คนดี  ศรีหองสอน” 
 
 
เอกลักษณของโรงเรียน  “มารยาทดี  หลีกหนียาเสพติด” 
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พันธกิจ (Mission)  ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ มีดังน้ี   
 

1.  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และทองถิ่น 
1.  พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
2.  สงเสริมพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ และใหมีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3.  พัฒนาผู เรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก 
4.  พัฒนาแหลงเรียนรูสูมาตรฐานสากล 
5.  บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ PDCA 
6.  สรางเครือขายทุกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล 
7.  จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบรอบดาน  
8.  สงเสริมใหผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และปลอดสิ่งเสพติด ดํารงตนอยูในสังคม

โลกอยางมีความสุข  
9.  จัดประสบการณการเรียนรูของผูเรียนใหมีความพรอมทางดานรางกาย ความรู คุณธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
10. จัดประสบการณใหผูเรียนมีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
11. พัฒนาผูเรียนใหมีจิตอาสาและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคมโลก สาธารณประโยชน และสราง

สิ่งที่ดีงาม โดยอยูรวมกันในสังคมโลกอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
12. พัฒนาผูเรียนเพื่อการศึกษาตอและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
13. พัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และใสใจสิ่งแวดลอม 
14. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย     

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในและตางประเทศ 
15. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา 

 
 

    จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

1. มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 2. มุงพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพสูความเปนเลิศ 
 3. มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดระดับสูง 
 4. มุงสงเสริมและพัฒนาผู เรียนเปนคนดี มีคุณธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนแบบอยางที่ดีงาม 
 5. มุงสงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนอนุรักษวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. มุงสงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนรักความเปนไทยและภูมิใจในทองถิ่น 
 
 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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เปาประสงค (Goals) 
 

นักเรียนไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแตละคน และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
เกณฑที่โรงเรียนกําหนดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ   
ที่พึงประสงคของพลโลก   

 
 
สรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูซึ่งการ
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานที่กําหนดน้ัน จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ  ดังน้ี 
  1.   ความสามารถในการสื่อสาร   เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด  ความรูความเขาใจ  ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลสาร
และประสบการณอันเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจน
การเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 
  2.   ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะหการ
คิด อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3.   ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ  เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม  แสวงหาความรู  ประยุกตความรูมาใชในการ
ปองกันและแกปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตอตนเอง  สังคมและ
สิ่งแวดลอม 
  4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ   
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การเรียนรูอยางตอเน่ือง  การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการ
สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม  การ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง
ประสงคที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
  5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   เปนความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีดาน
ตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร 
การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

หลักสูตร สถานศึกษาโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ ฯ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังน้ี 
  1.   รักชาติ   ศาสน กษัตริย 
 2.   ซื่อสัตยสุจริต 
 3.   มีวินัย 
 4.   ใฝเรียนรู 
 5.   อยูอยางพอเพียง 
 6.   มุงมั่นในการทํางาน    

7.   รักความเปนไทยและภูมิใจในทองถิ่น 
 8.   มจิีตสาธารณะ 
 
 
 
 

ความสําคัญของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
 

ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร 
 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค   คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  นอกจากน้ี
คณิตศาสตรยังเปนเคร่ืองมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ  คณิตศาสตรจึงมี
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 
เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเน่ือง ตาม
ศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังน้ี 

•  จํานวนและการดําเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน ระบบจํานวนจริง สมบัติ
เกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเกี่ยวกับจํานวน และการใช
จํานวนในชีวิตจริง 
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•  การวัด: ความยาว ระยะทาง นํ้าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หนวยวัดระบบตาง 
ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ การแกปญหาเกี่ยวกับการวัด และการนําความรูเกี่ยวกับ
การวัดไปใชในสถานการณตาง ๆ 

•  เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ 
แบบจําลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
ในเร่ืองการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) 

•  พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ ฟงกชัน เซตและการดําเนินการของเซต การใหเหตุผล 
นิพจน สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขาคณิต 

•  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน: การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถาม การกําหนดวิธี
การศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล  คากลางและการกระจายของขอมูล  
การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปน   การใชความรูเกี่ยวกับสถิติ
และความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆ และชวยในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

•  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร: การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย การใหเหตุผล 
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร 
และการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูคณติศาสตร 

สาระท่ี ๑  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน  ค ๑.๑    เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน  ค ๑.๒    เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง 

    การดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา                       
มาตรฐาน  ค ๑.๓    ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๔    เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 

สาระท่ี ๒  การวัด 
มาตรฐาน  ค ๒.๑    เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 
มาตรฐาน  ค ๒.๒    แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 

สาระท่ี ๓  เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑    อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค ๓.๒   ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)      

และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา 

สาระท่ี ๔  พีชคณิต 
มาตรฐาน  ค ๔.๑     เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 
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มาตรฐาน ค ๔.๒   ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical  model)  
อ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใชแกปญหา   

สาระท่ี ๕  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๕.๑    เขาใจและใชวธิีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
มาตรฐาน ค ๕.๒   ใชวธิีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได              

อยางสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค ๕.๓   ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา 

สาระท่ี ๖  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล   การสื่อสาร  การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตรและการนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 
หมายเหตุ    ๑.  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพน้ัน จะตอง

ใหมีความสมดุลระหวางสาระดานความรู  ทักษะและกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ไดแก  การทํางานอยางมีระบบ       มีระเบียบ  มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักใน
คุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

๒.  ในการวัดและประเมินผลดานทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวาง          
          การเรียนการสอน  หรือประเมินไปพรอมกับการประเมินดานความรู 
 
 

 
คุณภาพผูเรียน 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

• มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ เลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง สามารถดําเนินการเกี่ยวกับจํานวน
เต็ม เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง ใชการประมาณคาในการ
ดําเนินการและแกปญหา และนําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตจริงได 

• มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก 
พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ และปริมาตรได
อยางเหมาะสม พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชีวิตจริงได 

• สามารถสรางและอธิบายขั้นตอนการสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชวงเวียนและสันตรง อธิบาย
ลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งไดแก ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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• มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูปสามเหลี่ยม เสน
ขนาน ทฤษฎีบทพทีาโกรัสและบทกลับ และสามารถนําสมบัติเหลาน้ันไปใชในการใหเหตุผลและแกปญหาได มี
ความ เขาใจเกี่ย วกั บการแปลงทางเรข าคณิ ต (geometric transformation)ในเร่ืองการเลื่ อนขนาน
(translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation)  และนําไปใชได 

• สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

• สามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูป สถานการณหรือปญหา และสามารถใช
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และกราฟในการ
แกปญหาได 

• สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอคําถามเกี่ยวกับปญหาหรือสถานการณ กําหนดวิธีการศึกษา 
เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมได  

• เขาใจคากลางของขอมูลในเร่ืองคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของขอมูลที่ยังไมไดแจก
แจงความถี่ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม รวมทั้งใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสารทางสถิติ  

• เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใชความรู
เกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ได 

• ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการ
นําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  และนําความรู  หลักการ  
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 
จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

• มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง  คาสัมบูรณของจํานวนจริง จํานวนจริงที่อยูในรูป
กรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  หาคาประมาณของจํานวน
จริงที่อยูในรูปกรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังโดยใชวิธีการคํานวณที่เหมาะสมและสามารถนํา
สมบัติของจํานวนจริงไปใชได  

• นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชคาดคะเนระยะทาง ความสูง และแกปญหาเกี่ยวกับการ
วัดได 

• มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต การดําเนินการของเซต และใชความรูเกี่ยวกับแผนภาพเวนน-ออยเลอร
แสดงเซตไปใชแกปญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผล 

• เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได 

• มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน สามารถใชความสัมพันธและฟงกชัน
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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• เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต และสามารถหาพจนทั่วไปได เขาใจ
ความหมายของผลบวกของ n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจนแรก
ของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได 

• รูและเขาใจการแกสมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง รวมทั้งใชกราฟของสมการ 
อสมการ หรือฟงกชันในการแกปญหา 

• เขาใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอยางงาย เลือกใชคากลางไดเหมาะสมกับขอมูลและวัตถุประสงค 
สามารถหาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทลของขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และนําผลจากการวิเคราะหขอมูลไปชวยในการตัดสินใจ 

• เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใชความรู
เกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 

• ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการ
นําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  และนําความรู  หลักการ  
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (มัธยมศึกษาตอนตน) 
 
 รายวิชาพ้ืนฐาน 
 

ปท่ี รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนช่ัวโมง 

1 รหัส  ค21101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1  1.5  หนวยกิต 60  ชั่วโมง 

1 รหัส  ค21102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2 1.5  หนวยกิต 60  ชั่วโมง 

2 รหัส  ค22101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3  1.5  หนวยกิต 60  ชั่วโมง 

2 รหัส  ค22102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4 1.5  หนวยกิต 60  ชั่วโมง 

3 รหัส  ค23101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5 1.5  หนวยกิต 60  ชั่วโมง 

3 รหัส  ค23102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 6 1.5  หนวยกิต 60  ชั่วโมง 

รวม 9.0  หนวยกิต 360 ช่ัวโมง 

 
  
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

ปท่ี รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนช่ัวโมง 

1 รหัส ค21201   คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1  1.0  หนวยกิต 40 ชั่วโมง 

1 รหัส ค21202   คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 1.0  หนวยกิต 40 ชั่วโมง 

1 รหัส ค21203   ภาษาอังกฤษเพื่อคณิตศาสตร 1 1.5  หนวยกิต 60 ชั่วโมง 

1 รหัส ค21204   ภาษาอังกฤษเพื่อคณิตศาสตร 2 1.5  หนวยกิต 60 ชั่วโมง 

2 รหัส ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3  1.0  หนวยกิต 40 ชั่วโมง 

2 รหัส ค22202   คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 1.0  หนวยกิต 40 ชั่วโมง 

2 รหัส ค22203   ภาษาอังกฤษเพื่อคณิตศาสตร 3 1.5  หนวยกิต 60 ชั่วโมง 

2 รหัส ค22204   ภาษาอังกฤษเพื่อคณิตศาสตร 4 1.5  หนวยกิต 60 ชั่วโมง 

3 รหัส ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 1.5  หนวยกิต 60 ชั่วโมง 

3 รหัส ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6  1.5  หนวยกิต 60 ชั่วโมง 

3 รหัส ค23203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 7 1.0  หนวยกิต 40 ชั่วโมง 

3 รหัส ค23204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 8 1.0  หนวยกิต 40 ชั่วโมง 

ปท่ี รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนช่ัวโมง 

3 รหัส ค23205   ภาษาอังกฤษเพื่อคณิตศาสตร 5 1.5  หนวยกิต 60 ชั่วโมง 

3 รหัส ค23206   ภาษาอังกฤษเพื่อคณิตศาสตร 6 1.5  หนวยกิต 60 ชั่วโมง 

รวม 18.0  หนวยกิต 720 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชา 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1        รหัสวิชา   ค21101        กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  1   เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน  1.5 หนวยกิต 
******************************************************************************* 
 

 ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร อันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดสรางสรรคในสาระตอไปน้ี 
 ตัวหารรวมมากและตัวคูณรวมนอย  การหา ห.ร.ม. ของจํานวนนับ การหา  ค.ร.น. ของจํานวนนับ 
การแกปญหาโดยใช  ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

ระบบจํานวนเต็ม  จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ และศูนย การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม การบวก 
การลบ การคูณ และการหารจํานวนเต็ม สมบัติของจํานวนเต็มและการนําไปใช 

เลขยกกําลัง  ความหมายของเลขยกกําลัง การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร การคูณ
และการหารเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม และการนําไปใช  

พ้ืนฐานทางเรขาคณิต  การสรางรูปเรขาคณิตโดยใชวงเวียนและสันตรง การสรางรูปเรขาคณิตอยาง
งายโดยใชการสรางพื้นฐาน การสํารวจสมบัติทางเรขาคณิต 
 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหาการให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการ
ที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกบัเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา   และสมรรถนะใน
การสื่อสาร 
  

รหัสตัวช้ีวัด  ค 1.1    ม. 1/1 ม.1/2  
  ค 1.2 ม. 1/1 ม.1/3 ม 1/4 
   ค 1.4 ม. 1/1  
  ค 3.1 ม. 1/1 ม.1/2 ม.1/3  
  ค 6.1 ม. 1/1 ม.1/2 ม 1/3 ม. 1/4 ม.1/5 ม 1/6 
รวมท้ังหมด 15 ตัวช้ีวัด 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1        รหัสวชิา   ค21101        กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  1   เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ หนวยช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
1 ตัวหารรวมมาก

และตัว
คูณรวมนอย 

ค 1.4, ม.1/1 
ค 6.1, ม.1/1 – 
ม.1/6 

 ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. 
1. การหาห.ร.ม.  ของจํานวนนับ 
2. การหาค.ร.น.  ของจํานวนนับ 
3. การแกปญหาโดยใชห.ร.ม.  และ  
    ค.ร.น. 

   9 
 

20 
 

2 ระบบจํานวน
เต็ม 

ค 1.1, ม.1/1 
ค 1.2, ม.1/1 
ค 1.4, ม.1/1 
ค 6.1, ม.1/1 – 
ม.1/6 

จํานวนเต็ม 
1. จํานวนเต็ม     
2. การบวกจํานวนเต็ม 
3. การลบจํานวนเต็ม 
4. การคูณจํานวนเต็ม 
5. การหารจํานวนเต็ม 
6. สมบัติของจํานวนเต็ม  

23 
 

35 
 

3 เลขยกกําลัง 
 

ค 1.1, ม.1/2  
ค 1.2, ม.1/3, 
ม.1/4 
ค 6.1,ม.1/1 – 
ม.1/6 

เลขยกกําลัง 
1. ความหมายของเลขยกกําลัง 
2. การดําเนินการของเลขยกกําลัง 
3. การนําไปใช    

13 
 

25 
 

4 พื้นฐานทาง 
เรขาคณิต 

ค 3.1, ม.1/1,
ม.1/2,ม.1/3 
ค 6.1,ม.1/1 – 
ม.1/6 

พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
1. จุด เสนตรง สวนของเสนตรง  
    งสีและมมุ     
2. การสรางพื้นฐาน 
3. การสรางรูปเรขาคณิตอยางงาย 

15 
 

20 
 
 
 

คะแนนระหวางเรียน หนวยที่ 1-4  60 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่ 1-2  20 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่ 3-4  20 

รวม   100 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2     รหัสวิชา   ค21102       กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2   เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.5 หนวยกิต 
*************************************************************************** 
 ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร อันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดสรางสรรคในสาระตอไปน้ี 

เศษส วนและทศนิยม  การเขียนเศษสวนดวยทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ํ าในรูปเศษสวน            
การเปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม การบวก การลบ  การคูณและการหารเศษสวนและทศนิยม โจทยปญหา
หรือสถานการณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม และโอกาสของเหตุการณ 

การประมาณคา  การประมาณคาในสถานการณตาง ๆ และการนําการประมาณไปใช 
คูอันดับและกราฟ  คูอันดับและกราฟของคูอันดับ กราฟและการนําไปใช 
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบบรูปและความสัมพันธ คําตอบของสมการเชิงเสนตัวแปร การแก

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชสมบัติของการเทากัน และโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการ

คลี่ รูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพสองมิติที่ไดจากการมองดานหนา (front view) ดานขาง (side view) หรือ
ดานบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก 
 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหาการให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการ
ที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดผลและประเมินผล ใชวธิีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกบัเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา    
 

รหัสตัวช้ีวัด   
ค 1.1    ม. 1/1  

 ค 1.2 ม. 1/2  
  ค 1.3 ม. 1/1  
 ค 3.1 ม 1/4    ม 1/5 ม 1/6 
      ค 4.1 ม. 1/1 
  ค 4.2 ม. 1/1 ม.1/2 ม 1/3 ม. 1/4 ม.1/5 
  ค 5.2     ม.1/1 
  ค 6.1 ม. 1/1 ม.1/2 ม 1/3 ม. 1/4 ม.1/5 ม 1/6 
รวม  19 ตัวช้ีวัด 
 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2     รหัสวชิา   ค21102       กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2   เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
1 ทศนิยมและ

เศษสวน 
ค 1.1 ม. 1/1 
ค 1.2 ม. 1/2 
 ค 6.1 ม.1/1 - 5 

เศษสวนและทศนิยม 
1. ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
ทศนิยม 
2. การบวกและการลบทศนิยม 
3. การคูณและการหารทศนิยม 
4. เศษสวนและการเปรียบเทียบ
เศษสวน 
5. การบวกและการลบเศษสวน 
6. การคูณและการหารเศษสวน 
7. ความสัมพันธระหวางทศนิยม
และ   เศษสวน 

15 
 

30 
 

 

2 
 
 
 
 

การประมาณคา 
 
 
 

ค 1.3 ม. 1/1 
ค 6.1 ม.1/2- 5 
 

การประมาณคา 
1. คาประมาณ 
2. การปดเศษ 
3. การประมาณคาแลการนําการ
ประมาณคาไปใช 
 

7 
 

10   
5 

3  คูอันดับละกราฟ 
 

ค 4.2 ม. 1/4 
ค 6.1 ม.1/1 - 6 

 คูอันดับละกราฟ 
    1) คูอันดับ 
    2) กราฟ 
    3) การนําไปใช 

8 
 

10   
 

4 สมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว 

ค 4.1 ม. 1/1 
ค 4.2 ม. 1/1 
ค 4.2 ม. 1/2 
ค 4.2 ม. 1/3 
ค 6.1 ม.1/1 - 5 

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
1. แบบรูปและความสัมพันธ 
2. คําตอบของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 
3. การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดย
ใชสมบัติของการเทากัน 
4.โจทยสมการเกี่ยวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว 

18 
 

25 
 

6 ความสัมพันธ
ระหวางรูป

ค 3.1 ม. 1/4 
ค 3.1 ม. 1/5 

ความสัมพันธระหวางรูปเราขา
คณิตสองมิติ  และสามมิติ   

12 
 

20   
 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
เรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ   

ค 3.1 ม. 1/6 
ค 6.1 ม.1/1 - 6 
 

1.ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
2.หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
3.ภาพที่ไดจากการมองทาง
ดานหนา ดานขาง และดานบนของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ 
4.รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก 

  

คะแนนระหวางเรียน หนวยที่ 1-5  60 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่ 1-2  20 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่ 3-5  20 

รวม   100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1      รหัสวิชา   ค21201       กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  1   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน  1.0 หนวยกิต 
******************************************************************************* 
 ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร อันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดสรางสรรคในสาระตอไปน้ี 
 การประยุกต 1  รูปเรขาคณิต จํานวนนับ รอยละในชีวิตประจําวัน และปญหาชวนคิด  

จํานวนและตัวเลข  ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานตาง ๆ และการเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 
การประยุกตของจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง  การคิดคํานวณ และโจทยปญหา  
การสราง  การแบงสวนของเสนตรง การสรางมุมขนาดตาง ๆ และการสรางรูปสามเหลี่ยมและรูป

สี่เหลี่ยมดานขนาน 
 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหาการให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการ
ที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา   และสมรรถนะใน
การสื่อสาร 
 

ผลการเรียนรู 
1. ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ  
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
3. อานและเขียนตัวเลขโรมันได 
4. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ ที่กําหนดใหได 
5. เขียนตัวเลขที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได 
6. ใชความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได 
7. ใชการสรางพื้นฐานสรางรูปที่ซับซอนขึ้นได 

รวมท้ังหมด  8 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1      รหัสวิชา   ค21201       กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  1   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน  1.0 หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

1 การประยุกต 1 ใชความรูทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร
แกปญหาตาง ๆ  
และตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

การประยุกต 1 16 40 

2 จํานวนและ
ตัวเลข 

-อานและเขียนตัวเลขโรมันได 
-บอกคาของเลขโดดในตัวเลข
ฐานตาง ๆ ที่กําหนดใหได 
-เขียนตัวเลขที่กําหนดใหเปน
ตัวเลขฐานตาง ๆ ได 
 

จํานวนและตัวเลข 8 20 

3 การประยุกต
ของจํานวนเต็ม

และเลขยก
กําลัง 

ใชความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็ม
และเลขยกกําลังในการ
แกปญหาได 
 

การประยุกตของจํานวนเต็ม
และเลขยกกําลัง 

8 20 

4 การสราง ใชการสรางพื้นฐานสรางรูปที่
ซับซอนขึ้นได 
 

การสราง 8 20 

คะแนนระหวางเรียน หนวยที่ 1-4  60 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่ 1-2  20 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่ 3-4  20 

รวม   100 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2    รหัสวิชา   ค21202       กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.0 หนวยกิต 
*************************************************************************** 
 ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร อันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล        
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดสรางสรรคในสาระตอไปน้ี 

การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล  การใหเหตุผลในชีวิตประจําวัน และการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรอยางงาย 

พหุนาม  เอกนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเอกนาม พหุนาม การบวก การลบพหุนาม 
การคูณและการหารพหุนามอยางงาย 

การประยุกต 2  การประยุกตของจํานวนและพีชคณิต และการประยุกตทางเรขาคณิต 
 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหาการให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการ
ที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกบัเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา    
 
ผลการเรียนรู 

1. สังเกต สรางขอความคาดการณ และใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงาย 
2. หาผลบวก และผลลบของเอกนามและพหุนามได 
3. หาผลคูณและผลหารของเอกนามและพหุนามอยางงายได  
4. ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ เขียนตัวเลขที่กําหนดใหเปนตัวเลข

ฐานตาง ๆ ได 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

 
รวมท้ังหมด  5 ผลการเรียนรู 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2    รหัสวิชา   ค21202       กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.0 หนวยกิต 

 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

1 การเตรียมความ
พรอมในการให

เหตุผล 

สังเกต สรางขอความ
คาดการณ และให
เหตุผลทางคณิตศาสตร
อยางงาย 

การเตรียมความพรอม 
ในการใหเหตุผล 

10 25 

2 พหุนาม -หาผลบวก และผลลบ
ของเอกนามและพหุ
นามได 
-หาผลคูณและผลหาร
ของเอกนามและพหุ
นามอยางงายได  

พหุนาม 18 45 

3 การประยุกต 2 -ใชความรูทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรแกปญหา
ตาง ๆ เขียนตัวเลขที่
กําหนดใหเปนตัวเลข
ฐานตาง ๆ ได 
 

การประยุกต 2 12 30 

คะแนนระหวางเรียน หนวยที่ 1-3  60 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่ 1-2  20 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่ 3  20 

รวม   100 
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Course Description more 
Courses in English for math, one group of subjects was ค21203 learning mathematics. 

The first semester of first grade class 60 hours / semester credits of 1.5. 
********************************************************************************* 

Education and skills and mathematical processes, including problem solving, 
reasoning, communication, communication, mathematical and presentations linking 
knowledge of mathematics and associate mathematics with other sciences and 
creative. The following Summary 

The greatest common divisor and least common multiple of a least common 
multiple H.r.m. of hundreds of thousands of finding solutions using the least common 
multiple and H.r.m. 

Systems negative integer integer integer integer comparison and addition, 
subtraction, multiplication and division of integers. Properties of integers and adoption. 
Exponential meaning of exponents. To write a number in scientific notation. 
Multiplication and division, exponents with the same base and integer exponents. And 
adoption 

Basic geometry Geometry, using compass and straightedge. To create a simple 
geometry using basic building blocks. Exploring the geometric properties 
By creating a situation of daily experience, or close male students have been studying 
the practicality test report for skill development and process of calculation. Problem 
solving, reasoning Mathematical interpretation The experience, knowledge, ideas, skills 
and processes that can be used to learn things and use in everyday life creatively. The 
esteem and positive attitudes towards mathematics. Can function as a systematic, 
thoughtful, responsible, critical. And have confidence in themselves. 

By creating a situation of daily experience, or close male students have been 
studying the practicality test report for skill development and process of calculation. 
Problem solving, reasoning Mathematical interpretation The experience, knowledge, 
ideas, skills and processes that can be used to learn things and use in everyday life 
creatively. The esteem and positive attitudes towards mathematics. Can function as a 
systematic, thoughtful, responsible, critical. And have confidence in themselves. 
Measurement and Evaluation Using a variety of methods based on the actual 
condition with the content and skills that you need to measure.The performance will 
include strengthening the capacity to think. Performance solutions And the capacity to 
communicate 
       Measurement and Evaluation Using a variety of methods based on the actual 
condition with the content and skills that you need to measure. 

The performance will include strengthening the capacity to think. Performance  
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solutions And the capacity to communicate 
 

 
Learning Outcome 

1. Students can look for. Sq. M. And c. The.. And solve problems using standard. Sq. M. 
And c. The. The. The. 

2. Students can find negative integer integer integer integer integer division multiply. 
And that the properties of integer 

3. You can tell the meaning of the exponent. Add, and divide the exponent and can be 
applied 

4. You can tell a straight line segment and the Radiation and simple geometry. 
 

All  4  learning outcomes. 
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Course structure 
Courses in English for math, one group of subjects was ค21203 learning mathematics. 
The first semester of first grade class 60 hours / semester credits of 1.5. 

 

No. 
Learning 

Organization 
Learning Outcome the essence 

time 
(H) 

weight 
(Score) 

1 The greatest 
common 
divisor and 
least 
common 
multiple 

Students can look 
for. Sq. M. And c. 
The.. And solve 
problems using 
standard. Sq. M. And 
c. The. The. The. 

 And least common 
multiple H.r.m. 
1. Finding debt. Sq. M. Of 
thousands. 
2. c. The..'s Count. 
3. Using the solution. Sq. M. 
and  Least common 
multiple 

   9 
 

20 
 
6 
 
6 
8 

2 integer 
system 

Students can find 
negative integer 
integer integer 
integer integer 
division multiply. 
And that the 
properties of integer 

nteger 
1. integer 
2. A positive integer 
3. Remove Integer 
4. integers 
5. integer division 
6. treasure of the integers 

23 
 

35 
6 
6 
6 
6 
6 
5 

3 Logarithm You can tell the 
meaning of the 
exponent. Add, and 
divide the exponent 
and can be applied 

Logarithm 
1. The definition of 
exponents. 
2. Implementation of the 
exponent. 
3. Adoption 

13 
 

25 
 

4 background 
geometry 

You can tell a 
straight line segment 
and the Radiation 
and simple 
geometry. 

Basic geometry 
1. The straight-line segment  
     Color and angle 
2. Creating the basic 
3. Create a simple 
geometry. 

15 
 

20 
14 
 
 
 

During the study the units 1-4.  60 
1st Semester Examination the units 1-2  20 

Final Test the units 3-4.  20 
Total   100 
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Course Description more 
Courses in English for math, two subjects: the ค21204 group learning mathematics. 
The first semester of grade two class 60 hours / semester credits of 1.0 
********************************************************************************* 

Education and skills and mathematical processes, including problem solving, 
reasoning, communication, communication, mathematical and presentations linking 
knowledge of mathematics and associate mathematics with other sciences and 
creative. The following Summary 

Fractions and decimals Writing with fractions and decimal places repeatedly  
written into fractions. Comparing fractions and decimals, addition, subtraction, 
multiplication and division, fractions and decimals. Problem or situation involving 
fractions and decimals. And event opportunities 
The estimate estimation in different situations and how to estimate. 

   Pairs and graphs Pairs of pairs and graphs. Graphs and adoption 
Linear equations with one variable Patterns and Relationships Responses of  

linear variable. Solving linear equations using the same variables of the same 
properties. Andproblems about linear equations with one variable. 

The relationship between two-dimensional and three-dimensional geometry. 
The image of two-dimensional geometries caused by a drop-shaped three-dimensional 
geometry. Two-dimensional images from the front (front view) side (side view) or top 
(top view) of a three-dimensional geometry. Drawing or fabrication geometries is made 
up of cubes. 

By creating a situation of daily experience, or close male students have been 
studying the practicality test report for skill development and process of calculation. 
Problem solving, reasoning Mathematical interpretation The experience, knowledge, 
ideas, skills and processes that can be used to learn things and use in everyday life 
creatively. The esteem and positive attitudes towards mathematics. Can function as a 
systematic, thoughtful, responsible, critical. And have confidence in themselves. 
Measurement and Evaluation Using a variety of methods based on the actual 
condition with the content and skills that you need to measure.The performance will 
include strengthening the capacity to think. Performance solutions And the capacity to 
communicate 
       Measurement and Evaluation Using a variety of methods based on the actual 
condition with the content and skills that you need to measure. 

The performance will include strengthening the capacity to think. Performance  
solutions And the capacity to communicate 
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Learning Outcome 
 

1. Students can compare places, subtract, multiply and divide decimals. And 
comparing fractions, subtract, multiply and divide fractions. And said relations 
between decimals and fractions. 

2. Students can find out about rounding, estimation and approximation to it. 
3.  Students can write pairs Graphs and apply  
4. Students can find patterns and relationships. Responses of linear equations with 

one variable. Solving linear equations using the same variables of the same 
properties. Solving linear equations about it.One variant 

5. Students can tell Images of three-dimensional geometry The section of the 
three-dimensional geometry. To view images from the front, side and top of the 
three-dimensional geometry and geometric figures that make up the cube. 

 
 

All  5  learning outcomes. 
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Course structure 
Courses in English for math, two subjects: the ค21204 group learning mathematics. 

The first semester of grade two class 60 hours / semester credits of 1.0. 
 

No. 
Learning 

Organization 
Learning 
Outcome 

the essence 
time 
(H) 

weight 
(Score) 

1 fractions 
and 
Decimals  

Students can 
compare places, 
subtract, 
multiply and 
divide decimals. 
And comparing 
fractions, 
subtract, 
multiply and 
divide fractions. 
And said 
relations 
between 
decimals and 
fractions. 

Decimals and fractions 
1. Comparison of places 
and places 
2. Addition and subtraction 
places. 
3. multiplying and dividing 
decimals. 
4. fractions and comparing 
fractions 
5. positive and negative 
fractions. 
6. multiplying and dividing 
fractions. 
7. The relationship between 
decimals and fractions. 

15 
 

30 
 

 

2 
 
 
 
 

The 
estimate 

Students can 
find out about 
rounding, 
estimation and 
approximation 
to it. 

The estimate 
1. Estimates 
2. Rounding 
3. Estimation and 
approximation to the 
leadership. 

7 
 

10   
5 

3  Pair of graphs 
 
 

Students can 
write pairs 
Graphs and 
apply  

 Pair of graphs 
     1) pair 
     2) Graph 
     3) adoption 

8 
 

10   
 

4 Linear 
equations with 
one variable 
 

Students can 
find patterns 
and 
relationships. 
Responses of 
linear 

Linear equations with one 
variable 
1. patterns and 
relationships 
2. Responses of linear 
equations with one variable. 

18 
 

25 
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No. 
Learning 

Organization 
Learning 
Outcome 

the essence 
time 
(H) 

weight 
(Score) 

equations with 
one variable. 
Solving linear 
equations using 
the same 
variables of the 
same 
properties. 
Solving linear 
equations 
about it.One 
variant 

3. Solving linear equations 
using a single variable 
properties. 
       Of equality 
4. equation on the linear 
equations. 
     The only variable 

5 The 
relationship 
between our 
legs 
mathematical 
two-
dimensional 
and three-
dimensional. 
 

Students can 
tell Images of 
three-
dimensional 
geometry The 
section of the 
three-
dimensional 
geometry. To 
view images 
from the front, 
side and top of 
the three-
dimensional 
geometry and 
geometric 
figures that 
make up the 
cube. 

The relationship between 
our legs mathematical two-
dimensional and three-
dimensional. 
1. Overview of the three-
dimensional geometry. 
2. The section of the three-
dimensional geometry. 
3. To view images from the 
front, side and top of the 
three-dimensional 
geometry. 
1. 4. geometries made up 

of cubes. 

12 
 
 

20   
 
 

During the study the units  1-5  60 
1st Semester Examination the units 1-2  20 

Final Test the units 3-5  20 
รวม   100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3  รหัสวิชา   ค22101    กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1   เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.5 หนวยกิต 
*************************************************************************** 
 

ศึกษาและฝกทักษะการคํานวณเกี่ยวกับอัตราสวนและรอยละในเร่ือง  อัตราสวน  สัดสวน รอยละ 
การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับอัตราสวนและรอยละ  การวัด  หนวยความยาว  พื้นที่  การแกปญหาหรือ
สถานการณในชีวิตประจําวันโดยใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่   แผนภูมิรูปวงกลม  การอานแผนภูมิรูปวงกลม การ
เขียนแผนภูมิรูปวงกลม   การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน  ความเทากันทุก
ประการ  ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน-มุม-ดาน   
มุม-ดาน-มุม   ดาน-ดาน-ดาน 

โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

เพื่อใหเห็นคุณคาของการนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา   และสมรรถนะใน
การสื่อสาร 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ค 1.1  ม.2/4      
ค 2.1  ม.2/1 , 2/2, 2/3       
ค 2.2  ม.2/1     
ค 3.2  ม.2/1 , 2/ 3 , 2/4       
ค 4.2  ม.2/ 2     
ค 5.1  ม.2/1     
ค 5.2  ม.2/1     
ค 6.1  ม.2/1 , 2/2, 2/3 , 2/4 , 2/5, 2/6 
 

รวม   17   ตัวช้ีวัด 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3  รหัสวิชา   ค22101    กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1   เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 อัตราสวนและ
รอยละ 
 

ค 1.1  ม.2/4,    
ค 6.1  ม.2/1 , 2 , 3 
, 4  , 5 , 6 

การหาอัตราสวน  สัดสวน 
และรอยละ  โจทยปญหา
เกี่ยวกับอัตราสวน  สัดสวน
และรอยละ โอกาสของ
เหตุการณ 

18 20 

2 การวัด 
 
 

ค 2.1  ม.2/1 , 2, 3      
ค 2.2  ม.2/1  
ค 6.1  ม.2/1 , 2 , 3 
, 4  , 5 , 6 

การเปรียบเทียบหนวยความ
ยาว หนวยพื้นที่  คาดคะเน
เวลา ระยะทาง พื้นที่ปริมาตร
และนํ้าหนัก ในสถานการณ
ตาง ๆ แกปญหาเกี่ยวกับ
ความยาวและพื้นที่  

12 15 

3 แผนภูมิรูป
วงกลม 
 

ค 5.1  ม.2/1     
ค 5.2  ม.2/1  
ค 6.1  ม.2/1 , 2 , 3 
, 4  , 5 , 6 

การอานและการเขียนแผนภูมิ
รูปวงกลม 

6 10 

4 การแปลงทาง
เรขาคณิต 

ค 3.2  ม.2/3 , 4    
ค 4.2  ม.2/ 2    
ค 6.1  ม.2/1 , 2 , 3 
, 4  , 5 , 6 

การเลื่อนขนาน 
การสะทอน 
การหมุน 

12 20 

5 ความเทากันทุก
ประการ 

ค 3.2  ม.2/1   
ค 6.1  ม.2/1 , 2 , 3 
, 4  , 5 , 6 

ความเทากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิต รูปสามเหลี่ยม 
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มี
ความสัมพันธแบบ 
ดาน-มุม-ดาน  มุม-ดาน-มุม 
ดาน-ดาน-ดาน 

12 15 

คะแนนระหวางเรียน หนวยที่  1 - 5  80 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่  1 - 3  10 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่  4 - 5  10 

รวม  60 100 

 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4  รหัสวชิา   ค22102    กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2   เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.5 หนวยกิต 
*************************************************************************** 
 

ศึกษาและฝกทักษะการคํานวณเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง  จํานวนตรรกยะ  
จํานวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สาม    ทฤษฎีบทปทาโกรัส   บทกลับของทฤษฎีปทาโกรัส  
การแกปญหาหรือสถานการณ  โดยใชทฤษฎีบทปทาโกรัส และบทกลับ  การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
เสนขนาน  สมบัติของเสนขนาน รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ มุม-มุม-ดาน การใหเหตุผล  และ
แกปญหาโดยใชสมบัติของเสนขนานและความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

เพื่อใหเห็นคุณคาของการนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา   และสมรรถนะใน
การสื่อสาร 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ค 1.1  ม.2/1, 2/2, 2/3     
ค 1.2  ม.2/1 , 2/2       
ค 1.3  ม.2/1    
ค 1.4  ม.2/1     
ค 3.2  ม.2/ 1, 2/2  
ค 4.2  ม.2/1   
ค 6.1  ม.2/1 , 2/2, 2/3 , 2/4 , 2/5, 2/6 
 

รวม   16   ตัวช้ีวัด 
 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 4  รหัสวชิา   ค22102    กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2   เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.5 หนวยกิต 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/หนวยช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส 

ค 3.2  ม.2/2 
ค 6.1  ม.2/1 , 2 , 3 
, 4  , 5 , 6 

1.1 สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก 
1.2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
1.3 บทกลับและการ
นําไปใช 

14 20 

2 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับจํานวน
จริง 

ค 1.1  ม.2/1 ,2 ,3 
ค 1.2  ม.2/1 , 2  
ค 1.3  ม.2/1  
ค 1.4  ม.2/1  
ค 6.1  ม.2/1 , 2 , 3 
, 4  , 5 , 6 

2.1 จํานวนตรรกยะ  
2.2 จํานวนอตรรกยะ 
2.3 รากที่สอง 
2.4 รากที่สาม 
 

18 20 

3 การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว 

ค 4.2 ม.2/1  
ค 6.1  ม.2/1 , 2 , 3 
, 4  , 5 , 6 

3.1 ทบทวนการแกสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว 
3.2 การนําไปใช 

16 20 

4 เสนขนาน ค 3.2  ม.2/1 
ค 6.1  ม.2/1 , 2 , 3 
, 4  , 5 , 6 

4.1 เสนขนานและมุม
ภายใน 
4.2 เสนขนานและมุงแยง 
4.3 เสนขนานและมุม
ภายนอกกับมุมภายใน 
4.4 เสนขนานและรูป
สามเหลี่ยม 

12 20 

คะแนนระหวางเรียน หนวยที่  1 – 4  80 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 หนวยที่  1 – 2  10 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 หนวยที่  3 - 4  10 

รวม  60 100 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3  รหัสวชิา   ค22201    กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.0 หนวยกิต 
*************************************************************************** 

ศึกษาและฝกทักษะการคํานวณเกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกําลัง  การคูณและหารของจํานวนที่เขียน
อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มโดยใชบทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใชใน
การแกปญหา  การคํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคา นอย ๆ หรือ มาก ๆ ในรูป
ของสัญกรณวิทยาศาสตร(scientific notation ) การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่  ได        
พหุนามและเศษสวนของพหุนาม  การบวก ลบ คูณ และหารพหุนามการบวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของ
พหุนามที่มีดีกรีไมเกินหน่ึง   การประยุกตเกี่ยวกับอัตราสวนและรอยละ การใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน 
สัดสวน และรอยละแกปญหาหรือสถานการณตาง ๆการตระนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได       
การประยุกตของการแปลงทางเรขาคณิต การใชความรูเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุนใน
การสรางสรรคงานศิลปะหรือออกแบบ 

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการ ในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ
และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู เรียนใหมีความเขาใจในกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจําวันรวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมี
ระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิดและสมรรถนะในการแกปญหา    
  
 
ผลการเรียนรู 

1.คูณและหารของจํานวนที่เขียนอยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มโดยใชบทนิยาม 
และสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใชในการแกปญหา ได 

2.คํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคา นอย ๆ หรือ มาก ๆ ในรูปของสัญกรณ
วิทยาศาสตร (scientific notation ) ได 

3.บวก ลบ คูณ และหารพหุนาม ได 
4.บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามที่มีดีกรีไมเกินหน่ึง ได 
5.ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละแกปญหาหรือสถานการณตาง ๆ 
6.ใชความรูเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุนในการสรางสรรคงานศิลปะหรือ

ออกแบบ 
7.ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ ได 

 
รวมท้ังหมด  6 ผลการเรียนรู 
 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3  รหัสวชิา   ค22201    กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.0 หนวยกิต 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 สมบัติของเลขยก
กําลัง  

คํานวณและใชเลขยก
กําลังในการเขียนแสดง
จํานวนที่มีคา นอย ๆ 
หรือ มาก ๆ ในรูป
ของสัญกรณ
วิทยาศาสตร ได 

1.1 สมบัติของเลขยกกําลัง 
1.2 การดําเนินการของเลข

ยกกําลัง 
1.3 สมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยก

กําลัง 

10 20 

2 พหุนามและ
เศษสวนของพหุ
นาม 

1.บวก ลบ คูณ และหาร
พหุนาม ได 
2.บวก ลบ คูณ และหาร
เศษสวนของพหุนามที่มี
ดีกรีไมเกินหน่ึง ได 
 

2.1  ทบทวนพหุนาม 
2.2  การคูณพหุนาม 
2.3  การหารพหุนาม 
2.4  เศษสวนของพหุนาม 
2.5  การคูณและการหาร
เศษสวนของพหุนาม 
2.6 การบวกและการลบ
เศษสวนของพหุนาม 

12 20 

3 การประยุกต
เกี่ยวกับ
อัตราสวนและ
รอยละ 

ใชความรูเกี่ยวกับ
อัตราสวน สัดสวน และ
รอยละแกปญหาหรือ
สถานการณตาง ๆ 

3.1  อัตราสวน 
3.2  รอยละ 
3.3  การประยุกตเกี่ยวกับ
อัตราสวนและรอยละ 

10 20 

4 การประยุกตของ
การแปลงทาง
เรขาคณิต 

ใชความรูเกี่ยวกับการ
เลื่อนขนาน การสะทอน 
และการหมุนในการ
สรางสรรคงานศิลปะ
หรือออกแบบ 
 

4.1  การประยุกตของการ
เลื่อนขนาน 
4.2  การประยุกตของการ
สะทอน 
4.3  การประยุกตของการ
หมุน 
4.4  เทสเซลเลชัน 
 

8 20 

คะแนนระหวางเรียน หนวยที่  1 – 4  80 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่  1 – 2  10 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 หนวยที่  3 - 4  10 

รวม  40 100 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4  รหัสวชิา   ค22202    กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.0 หนวยกิต 
*************************************************************************** 
 

ศึกษาและฝกทักษะการคํานวณเกี่ยวกับ  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง    
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชสมบัติการแจกแจง    การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

ที่อยูในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a,b,c เปนคาคงตัว และ a ≠ 0  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู
ในรูปกําลังสองสมบูรณ  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูปผลตางกําลังสอง  สมการกําลัง
สองตัวแปรเดียว  การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ   การแปรผัน การเขียนสมการแสดงการแปรผัน
ระหวางปริมาณสองปริมาณใด ๆ ที่แปรผันตอกันการแกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดใหโดยใชความรู
เกี่ยวกับการแปรผันการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ ได 

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการ ในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร 

เพื่อนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆและใช
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมีระบบ 
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิดและสมรรถนะในการแกปญหา    
 
 
ผลการเรียนรู 

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ได 
2. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ ได 
3. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได 
4. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณสองปริมาณใด ๆ ที่แปรผันตอกัน ได 
5. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดใหโดยใชความรูเกี่ยวกับการแปรผัน ได 

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ ได 
 

รวมท้ังหมด  5 ผลการเรียนรู 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 



ห น า  | 39 

 

โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 4  รหัสวชิา   ค22202    กลุมสาระการเรียนรู   คณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2   เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน  1.0 หนวยกิต 

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 การแยกตัว
ประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง 

แยกตัวประกอบของพหนุาม
ดีกรีสอง ได 
 

1.การแยกตัวประกอบโยใช
สมบัติการแจกแจง 
2.การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองตัวแปรเดียว 
3.การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองที่เปนกําลัง
สมบูรณ 
4.การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองที่เปนผลตางกําลัง
สอง 

14 30 

2 สมการกําลัง
สองตัวแปร
เดียว 

แกสมการกําลังสองและแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับแก
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบ 

1.สมการกําลังสองตัวแปรเดียว 
2.โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว 

14 30 

3 การแปรผัน 1.เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหวางปริมาณสอง
ปริมาณใด ๆ ที่แปรผันตอ
กัน ได 
2.แกปญหาหรือสถานการณ
ที่กําหนดใหโดยใชความรู
เกี่ยวกับการแปรผัน ได 

1.การแปรผันตรง 
2.การแปรผกผัน 
3.การแปรผันเกี่ยวเน่ือง 

12 20 

คะแนนระหวางเรียน หนวยที่  1 – 3  80 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 หนวยที่  1- 2  10 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 หนวยที่  2 - 3  10 

รวม  40 100 
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Course Description more 
Course four subjects: English, mathematics, the ค22203 group learning mathematics. 

The second semester of first grade class 60 hours / semester credits of 1.5. 
********************************************************************************* 

Educational and training calculated on the ratio and percentage of the ratio of 
percentage of solving problems with the ratio and percentage of measuring length in 
solving problems or situations in everyday life using the knowledge. area Pie chart 
Read pie chart Writing a pie chart Geometric transformation The move parallel 
reflection rotation equal in all respects. The congruent triangle. Two triangles together 
to form a relationship. The - corner - the corner - the - corner - the - side. 

By using a mathematical process skills and problem-solving, reasoning, 
communication, mathematical interpretation and presentation. Linking knowledge Link 
mathematics with math and other sciences. The initiative 

To see the value of using mathematical knowledge to good use in everyday life. 
Attitude towards mathematics, moral, ethical and desirable. Can function as               
a systematic, thoughtful, responsible. Judgment and believe in yourself. 

The performance will include strengthening the capacity to think. Performance 
solutions And the capacity to communicate 

 
 

Learning Outcome 
 

1.Students can find out about rounding, estimation and approximation to it. 
2.  Students can compare the length of time a space agency estimates the distance, 
area, volume and weight. In many situations, solve problems with the length and the 
area. 
3.  Students can write pairs Graphs and apply 
4.   You can move, rotate parallel reflection 
5. Students can tell Images of three-dimensional geometry The section of the three-
dimensional geometry. To view images from the front, side and top of the three-
dimensional geometry and geometric figures that make up the cube.... 
 
All  5  learning outcomes. 
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Course structure 
Course four subjects: English, mathematics, the ค22203 group learning mathematics. 

The second semester of first grade class 60 hours / semester credits of 1.5. 
 

No. 
Learning 

Organization 
Learning Outcome the essence 

time 
(H) 

weight 
(Score) 

1 Ratios and 
percentages 

Student ratio, 
proportion and 
percent problems 
about the ratio. 
Proportions and 
percentages Event 
opportunities 

The ratio, proportion and 
percent problems about the 
ratio. Proportions and 
percentages Event 
opportunities 

18 20 

2 measurement 
 

 Students can 
compare the length 
of time a space 
agency estimates 
the distance, area, 
volume and weight. 
In many situations, 
solve problems 
with the length and 
the area. 

A comparison of unit length 
prediction unit time, 
distance, area, volume and 
weight. In many situations, 
solve problems with the 
length and the area. 

12 15 

3 Pie chart Students can read 
and write a pie 
chart. 

Reading and writing a pie 
chart. 

6 10 

4 Geometric 
transformation 

You can move, 
rotate parallel 
reflection 

The parallel move 
reflection 
rotation 

12 20 

5 The congruent Students can tell 
Images of three-
dimensional 
geometry The 
section of the 
three-dimensional 
geometry. To view 
images from the 

The congruent's geometry. 
triangle 
Two triangles that 
relationship. 
The - corner - the corner - 
the - corner. 
Expertise - Expertise - 

12 15 
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No. 
Learning 

Organization 
Learning Outcome the essence 

time 
(H) 

weight 
(Score) 

front, side and top 
of the three-
dimensional 
geometry and 
geometric figures 
that make up the 
cube.... 
 
 

During the study the units 1 - 5  80 
1st Semester Examination the units 1 - 3  10 

Final Test the units 4 - 5  10 
Total  60 100 
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Course Description more 
Course four subjects: English, mathematics, ค22204. The subjects to learn math. 
The second semester of second grade class time 60 hours / semester credits of 1.5 
********************************************************************************* 

Education and training calculated on the basic knowledge about the real 
number rational irrational square roots, cube root Pythagorean theorem years. Back 
Chapter of the theory of Pythagoras. 

To solve the problem or situation Using the Pythagorean theorem year and a 
return applications of linear equations with one variable. Solving linear equations with 
one variable. Solving linear equations with one variable. 

Parallel properties of parallel lines Two triangles relative angle - the angle - the 
reason and solve problems by using the properties of parallel and congruent 
triangle.By using a mathematical process skills and problem-solving, reasoning, 
communication, mathematical interpretation and presentation. Linking knowledge Link 
mathematics with math and other sciences. The initiative 

To see the value of using mathematical knowledge to good use in everyday life. 
Attitude towards mathematics, moral, ethical and desirable. Can function as a 
systematic, thoughtful, responsible. Judgment and believe in yourself. 

The performance will include strengthening the capacity to think. Performance 
solutions And the capacity to communicate 

 
Learning Outcome 

 
1. You can tell the property of triangle. Find Pythagorean Theorem Chapter and 
brought back to use. 
2. Students can find a rational, irrational square roots and cube root for. 
3. Students solve linear equations, variables and intended use. 
4. Students can tell parallel and angle. And argued parallel thatched Parallel to the 
inside corner and the outside corner. Parallel lines and triangles were 
 
All  4  learning outcomes. 
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Course structure 
Course four subjects: English, mathematics, ค22204. The subjects to learn math. 
The second semester of second grade class time 60 hours / semester credits of 1.5. 
 

No. 
Learning 

Organization 
Learning 
Outcome 

the essence 
time 
(H) 

weight 
(Score) 

1 theorem 
Pythagorean 
 

You can tell 
the property of 
triangle. Find 
Pythagorean 
Theorem 
Chapter and 
brought back 
to use. 
 

1.1 Properties of triangles 
1.2 Pythagorean Theorem 
1.3 chapters back and  
     adoption. 
 

14 20 

2 Introduction 
to the real 
numbers. 
 

Students can 
find a rational, 
irrational 
square roots 
and cube root 
for. 
 

2.1 rational  
2.2 irrational 
2.3 square root 
2.4 three roots 
 

18 20 

3 The 
application 
of linear 
equations 
with one 
variable. 

Students solve 
linear 
equations, 
variables and 
intended use. 
 

3.1 Review of solving  
     linear equations with  
     one variable. 
3.2 adoption 
 

16 20 

4 parallel 
 

Students can 
tell parallel 
and angle. And 
argued parallel 
thatched 
Parallel to the 
inside corner 
and the 
outside corner. 

4.1 parallel and angle 
4.2 paradox and 
     contradiction throng 
4.3 parallel to the inside 
     corner and outside  
     corners. 
4.4 parallel lines and      
triangles 
 

12 20 
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No. 
Learning 

Organization 
Learning 
Outcome 

the essence 
time 
(H) 

weight 
(Score) 

Parallel lines 
and triangles 
were 
 

During the study the units 1 – 4  80 
1st Semester Examination the units 1 – 2  10 

Final Test the units 3 - 4  10 
Total  60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5  รหัสวิชา ค23101  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน      จํานวน 1.5 หนวยกิต 
********************************************************************************** 
 ศึกษาวิเคราะหความแตกตาง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก 
พีระมิด กรวย และทรงกลม เปรียบเทียบหนวยความจุหรือหนวยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตางระบบ 
เลือกใชหนวยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือปริมาตร การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด การใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ 
พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแกปญหา  ลักษณะและสมบัติของปริซึม  พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลม สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายและการนําไปใช กราฟแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธเชิงเสน  กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร   กราฟของระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรและ
กราฟอ่ืน ๆ  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และการนําไปใช     

 โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่งไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล      การสื่อสาร  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตคณิตศาสตร  คุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา  สมรรถนะในการ
สื่อสาร  สมรรถนะในการใชทักษะชีวิต  และสมรรถนะในการใชเทคโนโลยี    
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 2.1   ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4     
 ค 2.2   ม.3/1      
 ค 3.1   ม.3/1      

ค 3.2   ม.3/1    
 ค 4.2   ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5      
 ค 6.1   ม.3/1 – ม.3/6    
 
รวม  17   ตัวช้ีวัด 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน  
รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 5  รหัสวิชา ค23101  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน      จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก 
คะแนน 

1 พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร 

ค 2.1  ม.3/1,  
ม.3/2 , ม.3/3 ,  
ม.3/4 
ค 2.2   ม.3/1     
ค 3.1  ม.3/1 

1. พื้นที่ผิวของปริซึม และทรงกระบอก 
2. ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก 
พีระมิด  กรวย  และทรงกลม 
3. การเปรียบเทียบหนวยความจุหรือ
หนวยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือตาง
ระบบ การเลือกใชหนวยการวัดเกี่ยวกับ
ความจุหรือปริมาตร 
4. การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด 
5. การใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว  
และปริมาตรในการแกปญหา   
6. ลักษณะและสมบัติของปริซึม  
พีระมิด  ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลม 

16 20 

2 ความคลาย 
 

ค 3.2  ม.3/1  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายและการ
นําไปใช 

16 20 

3 กราฟ ค 4.2  ม.3/2 ,  
ม.3/4  

1.  กราฟแสดงความเกี่ยวของระหวาง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธเชิงเสน 
2.  กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร 
3. กราฟอ่ืน ๆ 

13 20 

4 ระบบสมการ
เชิงเสน 

ค 4.2  ม.3/3 ,  
ม.3/5  

1. กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร 
2.   ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และการ
นําไปใช 

15 20 

 สอบกลางภาคเรียนที่ 1  10 
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1  10 
 รวมภาคเรียนท่ี  1   60 100 

 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6   รหัสวิชา ค23102  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน      จํานวน 1.5 หนวยกิต 
********************************************************************************* 
 ศึกษาวิเคราะหความแตกตางของอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและการนําไปใช การเก็บรวบรวมขอมูล  
คากลางของขอมูล และการนําไปใชการนําเสนอขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอ การทดลองสุมและ
เหตุการณ   ความนาจะเปนของเหตุการณ  ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน  ในการคาดการณ     ใชความรู
เกี่ยวกับสถิติ  และ ความนาจะเปนประกอบการตัดสินใจ 

 โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตคณิตศาสตร  คุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา  สมรรถนะในการ
สื่อสาร  สมรรถนะในการใชทักษะชีวิต  และสมรรถนะในการใชเทคโนโลยี    
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 4.2  ม.3/1       
 ค 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 
 ค 5.2  ม.3/1    

ค 5.3 , ม.3/1 , ม.3/2     
 ค 6.1   ม.3/1 – ม.3/6    
 
รวม    14    ตัวช้ีวัด 
 
 

 

 

 

 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน  
รายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 6   รหัสวิชา ค23102    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2   เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน      จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก 
คะแนน 

1 อสมการ ค 4.2  ม.3/1 1.  อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
และการนําไปใช 

14 20 

2 สถิติ ค 5.1  ม.3/1 , 
ม.3/2 , ม.3/3,  
ม.3/4 

 

1.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
2.  คากลางของขอมูล และการ
นําไปใช 
3.  การนําเสนอขอมูล 
4.  การวิเคราะหขอมูลจากการ
นําเสนอ 

20 20 

3 ความนาจะเปน ค 5.2  ม.3/1 
ค 5.3 , ม.3/1 ,  
ม.3/2 

1. การทดลองสุมและเหตุการณ 
2.  ความนาจะเปนของเหตุการณ  
3.  การใชความรูเกี่ยวกับความนาจะ
เปนในการคาดการณ 
4.  การใชความรูเกี่ยวกับสถิติ  
และ ความนาจะเปนประกอบการ
ตัดสินใจ 

14 20 

4 การเสริมทักษะ 
กระบวนการ
ทาง 
คณิตศาสตร 

ค 6.1   ม.3/1 
– ม.3/6    

 

 12 20 

 สอบกลางภาคเรียนที่ 2  10 
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2  10 

รวมภาคเรียนท่ี 2 60 100 

 
 
 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5   รหัสวิชา ค23201       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน 1.5 หนวยกิต 
*************************************************************************** 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเปน
พื้นฐานในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจําวันในเน้ือหาเกี่ยวกับ 

          กรณฑท่ีสอง  การใชสมบัติตอไปน้ีในการบวก ลบ คูณ และหาร จํานวนจริงที่อยูในรูป a  

 เมื่อ a ≥ 0 

(1) baab =    เมื่อ a ≥ 0 , b ≥ 0 

(2) 
b

a

b

a
=             เมื่อ a ≥ 0 , b ≥ 0 

           การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชวิธีทําเปนกําลังสอง
สมบูรณ  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสอง
สมบูรณหรือใชทฤษฎีเศษเหลือ 

          สมการกําลังสอง  การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร 
a2

ac4bb
x

2 −±−
=         

เมื่อ a ≠ 0   การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว   การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ได 
          พาราโบลา   การเขียนกราฟของพาราโบลาที่กําหนดให  การบอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่
กําหนดให 

 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป

รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการ ในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ

และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมี

ระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 การวัดผลและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเน้ือหาและทักษะ

กระบวนการที่ตองการวัด 
สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  และสมรรถนะในการแกปญหา    

 
ผลการเรียนรู 

1. ใชสมบัติตอไปน้ีในการบวก ลบ คูณ และหาร จํานวนจริงที่อยูในรูป a เมื่อ a ≥ 0 

baab =   เมื่อ a ≥ 0 , b ≥ 0 

b

a

b

a
=            เมื่อ a ≥ 0 , b ≥ 0 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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2.    แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณ 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสอง

สมบูรณหรือใชทฤษฎีเศษเหลือ 

4. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร 
a2

ac4bb
x

2 −±−
=  เมื่อ a ≠ 0 ได 

5. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว ได 
6. เขียนกราฟของพาราโบลาที่กําหนดให ได 
7. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดให ได 
8. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

 
รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5   รหัสวิชา ค23201     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 กรณฑที่สอง 1.ใชสมบัติตอไปน้ีในการบวก 
ลบ คูณ และหาร จํานวนจริง

ที่อยูในรูป √𝑎𝑎  เมื่อ  

        
 เมื่อ  ,

    

 
 เมื่อ  ,     
 

-สมบัติ   เมื่อ          
- -  เมื่อ  
,     

-  
 เมื่อ  ,     
 

13 15 

2 การแยกตัว
ประกอบของ
พหุนาม 

1.แยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองโดยใชวิธีทําเปน
กําลังสองสมบูรณ 
2.แยกตัวของพหุนามดีกรีสูง
กวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปน
จํานวนเต็มโดยใชวิธีทําเปน
กําลังสองสมบูรณและโดยใช
ทฤษฎีบทเศษเหลือ 

- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองโดยวิธีทําเปนกําลัง
สองสมบูรณ 
- การแยกตัวของพหุนามดีกรีสูง
กวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปน
จํานวนเต็มโดยใชวิธีทําเปน
กําลังสองสมบูรณ 
- การแยกตัวของพหุนามดีกรีสูง
กวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปน
จํานวนเต็ม 
โดยใชทฤษฎีบทเศษเหลือ 
 

17 25 

3 สมการกําลัง
สอง 

1. แกสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได 
2. แกสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชสูตร              
 
  

เมื่อ  a ≠0 ได 
2. โจทยปญหาเกี่ยวกับ

- การแกสมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยใชสูตร 

a2

ac4bb
x

2 −±−
=  

เมื่อ a ≠0 
-  โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว 
 
 

15 20 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

สมการกําลังสองตัว
แปรเดียวได 

 
 

4 พาราโบลา 1.เขียนกราฟของพาราโบลาที่
กําหนดใหได 
2.บอกลักษณะของกราฟ
พาราโบลาที่กําหนดใหได 

-การเขียนกราฟพาราโบลา 
-การบอกลักษณะของกราฟ
พาราโบลา 

15 20 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1  20 
รวม 60 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6  รหัสวิชา ค23202       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน 1.5 หนวยกิต 

*************************************************************************** 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเปน
พื้นฐานในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันในเนื้อหาเก่ียวกับ 

ระบบสมการ  การแกระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไมเกนิสอง  การแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไมเกินสอง  การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบท่ีได 
          การใหเหตผุลทางเรขาคณิต   การใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการใหเหตุผล   การสรางและ
ใหเหตุผลเกี่ยวกับการสรางรูปเหลี่ยมและวงกลมท่ีกําหนดให 
          เศษสวนของพหนุาม  การบวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหนุาม การแกสมการเศษสวน
ของพหนุาม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนาม              

 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง 
สรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ ในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชใน
การเรียนรูสิ่งตางๆและใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมท้ังเห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมีระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเอง 
 การวัดผลและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและ
ทักษะกระบวนการท่ีตองการวัด 

สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา  สมรรถนะในการ
สื่อสาร  และสมรรถนะในการใชเทคโนโลยี    

 
ผลการเรียนรู 

1. แกระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไมเกินสอง ได 
2. แกโจทยปญหาเก่ียวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไมเกินสอง ได 
3.  ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการใหเหตุผล ได 
4. สรางและใหเหตุผลเก่ียวกับการสรางรูปเหลี่ยมและวงกลมท่ีกําหนดให ได 
5. บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามท่ีกําหนดให ได 
6. แกสมการเศษสวนของพหุนาม ได 
7. แกโจทยปญหาเก่ียวกับเศษสวนของพหุนาม ได 
8. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได 

 
รวมท้ังหมด  8  ผลการเรียนรู 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  
รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6 รหัสวิชา ค23202       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน          จํานวน 1.5 หนวยกิต 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวย
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา
(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 ระบบ
สมการ 

1.แกระบบสมการสองตัวแปรที่
สมการมีดีกรีไมเกินสองได 
2.แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระบบ
สมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม
เกินสองได 
3.ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

-ระบบสมการที่ประกอบดวย
สมการเชิงเสนและสมการดีกรี
สอง 
-ระบบสมการที่ประกอบดวย
สมการดีกรีสองทั้งสองสมการ 
-การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการ
มีดีดกรีไมเกินสอง 

11 25 

2 การให
เหตุผลทาง
เรขาคณิต 

1.ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมใน
การใหเหตุผลได 
2.สรางและใหเหตุผลเกี่ยวกับ
การสรางรูปเหลี่ยมและวงกลม
ที่กําหนดใหได 

-การใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมใน
การใหเหตุผล 
-การสรางและใหเหตุผลเกี่ยวกับ
การสรางรูปเหลี่ยมและวงกลมที่
กําหนดให 

15 35 

3 เศษสวน
ของพหุนาม 

1.บวก ลบ คูณ หารเศษสวน
ของพหุนามที่กําหนดใหได 
2.แกสมการเศษสวนของพหุ
นามได 
3.แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
เศษสวนของพหุนามได 
 

-การบวก การลบ การคูณ และ
การหารเศษสวนพหุนาม  
-การแกสมการเศษสวนของพหุ
นาม 
-การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
เศษสวนของพหุนาม 

14 20 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2  20 
รวม 60 100 

 

 

 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 7   รหัสวิชา ค23203      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1/ภาคเรียน   เวลา  40  ช่ัวโมง     จํานวน 1.0 หนวยกิต 

************************************************************************* 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเปน
พื้นฐานในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจําวันในเน้ือหาเกี่ยวกับ 

สมบัติของเลขยกกําลัง  การคูณและหารของจํานวนที่เขียนอยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน
จํานวนเต็มโดยใชบทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใชในการแกปญหา  การคํานวณและใชเลขยก
กําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคา นอย ๆ หรือ มาก ๆ ในรูปของสัญกรณวิทยาศาสตร (scientific 
notation) การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ ได 

กรณฑท่ีสอง  การใชสมบัติตอไปน้ีในการบวก ลบ คูณ และหาร จํานวนจริงที่อยูในรูป a  

 เมื่อ a ≥ 0 

(3) baab =     เมื่อ a ≥ 0 , b ≥ 0 

(4) 
b

a

b

a
=            เมื่อ a ≥ 0 , b ≥ 0 

         พหุนาม  การหาผลบวกและผลลบขอกเอกนามและพหนุาม  การหาผลคูณและผลหารของเอกนาม
และพหุนามอยางงาย  

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป

รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการ ในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ

และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทาํงานอยางมี

ระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 การวัดผลและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเน้ือหาและทักษะ

กระบวนการที่ตองการวัด 
สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา  สมรรถนะในการ

สื่อสาร   
 
 
ผลการเรียนรู 

1. คูณและหารของจํานวนที่เขียนอยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มโดยใชบทนิยามและ
สมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใชในการแกปญหา ได 
2. คํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคา นอย ๆ หรือ มาก ๆ ในรูปของสัญกรณ

วิทยาศาสตร (scientific notation ) ได 

3. ใชสมบัติตอไปน้ีในการบวก ลบ คูณ และหาร จํานวนจริงที่อยูในรูป a เมื่อ a ≥ 0 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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baab =   เมื่อ a ≥ 0 , b ≥ 0 

b

a

b

a
=            เมื่อ a ≥ 0 , b ≥ 0 

      4. หาผลบวกและผลลบขอกเอกนามและพหุนาม ได 
      5. หาผลคูณและผลหารของเอกนามและพหุนามอยางงงาย ได 
      6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
 
รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 7  รหัสวิชา ค23203      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1/ภาคเรียน   เวลา  40  ช่ัวโมง     จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวย
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 สมบัติของ
เลขยก
กําลัง 

1.คูณและหารจํานวนที่เขียนอยู
ในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนเต็มโดยใชบทนิยาม
และสมบัติของเลขยกกําลังและ
นําไปใชในการแกปญหาได 
2.คํานวณและใชเลขยกกําลังใน
การเขียนแสดงจํานวนที่มีคา
นอยๆหรือมากๆในรูปของสัญ
กรณวิทยาศาสตรได 

- คูณและหารจํานวนที่เขียนอยูในรูป
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน
จํานวนเต็มโดยใชบทนิยามและ
สมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช
ในการแกปญหา 
-คํานวณและใชเลขยกกําลังในการ
เขียนแสดงจํานวนที่มีคานอยๆหรือ
มากๆในรูปของสัญกรณวิทยาศาสตร 

 
 
 

12 
 
 

 
 
 

25 
 
 

2 กรณฑที่
สอง 

1.ใชสมบัติตอไปน้ีในการบวก ลบ 
คูณ และหาร จํานวนจริงที่อยูใน
รูป   เมื่อ          
 

 เมื่อ  ,

    
 

 
 เมื่อ  ,     

- สมบัติตอไปน้ีในการบวก ลบ คูณ 
และหาร จํานวนจริงที่อยูในรูป   
เมื่อ          
 
-  เมื่อ  ,

    
- 

 
 เมื่อ  ,     

 
 
 
 

13 
 

 
 
 
 

25 
 
 
 

3 พหุนาม 1.หาผลบวกและผลลบของเอก
นามและพหุนามได 
2.หาผลคูณและหารของเอกนาม
และพหุนามอยางงายได 
3.ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบที่ได 

- เอกนาม 
-การบวก ลบ คูณ หาร เอกนาม 
-พหุนาม 
-การบวกลบคูณหารพหุนาม 

15 30 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1  20 
รวม 40 100 

 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 8 รหัสวิชา ค23204                กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/ภาคเรียน  เวลา  40  ช่ัวโมง      จํานวน 1.0 หนวยกิต 

************************************************************************** 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเปน
พื้นฐานในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจําวันในเน้ือหาเกี่ยวกับ 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชสมบัติ
การแจกแจง    การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a,b,c เปนคาคง
ตัว และ a ≠ 0  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูปกําลังสองสมบูรณ  การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูในรูปผลตางกําลังสอง 

สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ และ 

การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร 
a2

ac4bb
x

2 −±−
=             เมื่อ a ≠ 0   การแกโจทย

ปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว   การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป

รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการ ในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ

และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมี

ระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง 

 การวัดผลและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเน้ือหาและทักษะ

กระบวนการที่ตองการวัด 
สมรรถนะที่จะเสริมสราง ไดแก สมรรถนะในการคิด  สมรรถนะในการแกปญหา  สมรรถนะในการ

สื่อสาร   
ผลการเรียนรู 

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ได 
2. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ ได 

3. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชสูตร 
a2

ac4bb
x

2 −±−
=  เมื่อ a ≠ 0 ได 

4. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว ได 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

รวมท้ังหมด  5  ผลการเรียนรู 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  
รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 8 รหัสวิชา ค23204                กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2/ภาคเรียน  เวลา  40  ช่ัวโมง      จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา
(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 การแยกตัว
ประกอบของ
พหุนามดีกรี
สอง 

1.แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองได 
 

- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองโดยใชสมบัติการแจกแจง 
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองที่อยูในรูป            

เมื่อ a,b,cเปนคา

คงตัว และ a ≠0  
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองที่อยูในรูปกําลังสองสมบูรณ 
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองที่อยูในรูปผลตางกําลังสอง 
 

 
25 

 
50 

2 สมการกําลัง
สองตัวแปร
เดียว 

1. แกสมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได 
2. แกสมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียวโดยใชสูตร              
 
 

เมื่อ a ≠0ได 
3. โจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวได 

- การแกสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ 
-การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว

โดยใชสูตร  

เมื่อ a ≠0 
-โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลัง
สองตัวแปรเดียว 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

30 
 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2  20 
รวม 40 100 
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Course Description more 
Course subjects: English, mathematics, five of the ค23205 learning mathematics. 

Grade 3 class at one time 60 hours / semester credits of 1.5. 
 

The analysis of the differences The surface area of prisms and cylinders. The 
volume of prisms, pyramids, cylinders, cones and spheres compare unit capacity or 
unit volume in the same or a different system. Select the measure on the capacity or 
volume. Predictions about the measure. Using knowledge about the area, surface area 
and volume of the solution. Characteristics and properties of prisms, pyramids, 
cylinders, cones and spheres property of similar triangles and adoption. The graph 
shows the relationship between the two sets of a linear relationship. Graphs of linear 
equations in two variables. The graph of the system of linear equations in two 
variables, graphs and other systems of linear equations in two variables. And adoption 

By using a mathematical process skills and problem-solving, reasoning, 
communication, mathematical interpretation and presentation. Linking knowledge Link 
mathematics with math and other sciences. The initiative 

To see the value of using mathematical knowledge to good use in everyday life. 
Attitude towards mathematics, moral, ethical and desirable. Can function as a 
systematic, thoughtful, responsible. Judgment and believe in yourself. 

The performance will include strengthening the capacity to think. Performance 
solutions And the capacity to communicate 

 
Learning Outcome 

1.Students can find the surface area of the prism and a cylinder volume of prisms, 
pyramids, cylinders, cones and spheres. 
2.Students can compare unit capacity or unit volume in the same or a different 
system. The choice of measurement unit with a capacity or volume. Predictions about 
the measure Using knowledge about the area, surface area and volume of the 
solution. Characteristics and properties of prisms, pyramids, cylinders, cones and 
spheres and properties of similar triangles and their use. 

3.Students can show the relationship between the two sets of a linear relationship. 
Graphs of linear equations in two variables and. Other Graph 
4.Students can plot the linear equations in two variables and solve systems of linear 
equations in two variables. And adoption 

All  4  learning outcomes. 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 



ห น า  | 63 

 

Course structure 
Course subjects: English, mathematics, five of the ค23205 learning mathematics. 

Grade 3 class at one time 60 hours / semester credits of 1.5. 
 

No. 
Learning 

Organization 
Learning 
Outcome 

the essence 
time 
(H) 

weight 
(Score) 

1 Surface area 
and volume 
 

Students can 
find the 
surface area of 
the prism and 
a cylinder 
volume of 
prisms, 
pyramids, 
cylinders, 
cones and 
spheres. 
 

1. The surface area of 
prisms and cylinders. 
2. The volume of prisms, 
pyramids, cylinders, cones 
and spheres. 
3. A comparison of unit 
capacity or unit volume in 
the same or a different 
system. The choice of 
measurement unit with a 
capacity or volume. 
4. predictions about the 
measure. 
5. Using knowledge about 
the area, surface area and 
volume of the solution. 
6. characteristics and 
properties of pyramids, 
prisms, cylinders, cones and 
spheres. 

16 20 

2 similarity 
 

Students can 
compare unit 
capacity or unit 
volume in the 
same or a 
different 
system. The 
choice of 
measurement 
unit with a 
capacity or 

Properties of similar 
triangles and adoption. 

16 20 
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No. 
Learning 

Organization 
Learning 
Outcome 

the essence 
time 
(H) 

weight 
(Score) 

volume. 
Predictions 
about the 
measure Using 
knowledge 
about the area, 
surface area 
and volume of 
the solution. 
Characteristics 
and properties 
of prisms, 
pyramids, 
cylinders, 
cones and 
spheres and 
properties of 
similar triangles 
and their use. 

3 graph 
 

Students can 
show the 
relationship 
between the 
two sets of a 
linear 
relationship. 
Graphs of 
linear 
equations in 
two variables 
and. Other 
Graph 
 

1. The graph shows the 
relationship between the 
two sets of a linear 
relationship. 
2. Graph of linear equations 
in two variables. 
3. The other chart 

13 20 

4 Systems of 
linear 

Students can 
plot the linear 

1. Graph of linear equations 
in two variables. 

15 20 
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No. 
Learning 

Organization 
Learning 
Outcome 

the essence 
time 
(H) 

weight 
(Score) 

equations 
 

equations in 
two variables 
and solve 
systems of 
linear 
equations in 
two variables. 
And adoption 
 

2. Asystem of linear 
equations in two variables. 
And adoption 

During the study the units 1 - 5  80 
1st Semester Examination the units 1 - 3  10 

Final Test the units 4 - 5  10 
Total  60 100 
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Course Description more 
Course subjects: English, mathematics 6 of ค23206 subjects to learn math. 

Grade 3 2nd semester of study time 60 hours / semester credits of 1.5. 
 

The analysis of the difference of a single variable linear inequality and 
adoption. Data Collection The middle of And applying to the presentation. Analysis of 
data from presentation And random events The probability of the event Use your 
knowledge about probability. PREDICTION Use your knowledge about statistics and 
probability decision. 

To solve the problem or situation Using the Pythagorean theorem year and a 
return applications of linear equations with one variable. Solving linear equations with 
one variable. Solving linear equations with one variable. 

Parallel properties of parallel lines Two triangles relative angle - the angle - the 
reason and solve problems by using the properties of parallel and congruent 
triangle.By using a mathematical process skills and problem-solving, reasoning, 
communication, mathematical interpretation and presentation. Linking knowledge Link 
mathematics with math and other sciences. The initiative 

To see the value of using mathematical knowledge to good use in everyday life. 
Attitude towards mathematics, moral, ethical and desirable. Can function as a 
systematic, thoughtful, responsible. Judgment and believe in yourself. 

The performance will include strengthening the capacity to think. Performance 
solutions And the capacity to communicate 

 

Learning Outcome 
 

1.Students can solve linear inequalities in one variable and applications available. 
2.Students can store data collection Find the center of the Information Offers 
information and analysis of the presentations. 
3.Students can experiment and random events Probabilities of events The knowledge 
about the probability of predicting and use knowledge about statistics. The probability 
of the decision. 
 
All  3  learning outcomes. 
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Course structure 
Course subjects: English, mathematics 6 of ค23206 subjects to learn math. 

Grade 3 2nd semester of study time 60 hours / semester credits of 1.5. 
 

No. 
Learning 

Organization 
Learning 
Outcome 

the essence 
time 
(H) 

weight 
(Score) 

1 inequality 
 

Students can 
solve linear 
inequalities in 
one variable 
and 
applications 
available. 
 

. 1.linear inequalities in  
    one variable and  
     adoption. 
2. Data Collection 
3. The value of the data 
     center And adoption 
4. Presentation 
5. Analysis of data from  
  the presentation. 
 

14 20 

2 statistics 
 

Students can 
store data 
collection Find 
the center of 
the Information 
Offers 
information 
and analysis of 
the 
presentations. 
 

1. Random experiments 
   and events 
2. The probability of the 
     event. 
 

18 20 

3 Probability 
 

Students can 
experiment 
and random 
events 
Probabilities of 
events The 
knowledge 
about the 
probability of 
predicting and 

1. Knowledge of 
probability in the forecast. 
2. Using knowledge about 
statistics and probability 
decision 

16 20 
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No. 
Learning 

Organization 
Learning 
Outcome 

the essence 
time 
(H) 

weight 
(Score) 

use knowledge 
about statistics. 
The probability 
of the decision. 
 

4 The 
mathematic
al process 

skills 
 

  12 20 

During the study the units  1 – 4  80 
1st Semester Examination the units  1 – 2  10 

Final Test the units 3 - 4  10 
Total  60 100 
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โครงสรางหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 
 รายวิชาพ้ืนฐาน 
 

ปท่ี รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนช่ัวโมง 
1 รหัส ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 1.5  หนวยกิต 60  ชั่วโมง 

1 รหัส ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2 1.5  หนวยกิต 60  ชั่วโมง 

2 รหัส ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3 1.5  หนวยกิต 60  ชั่วโมง 
2 รหัส ค32104 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4 1.5  หนวยกิต 60  ชั่วโมง 

รวม 6.0  หนวยกิต 240 ช่ัวโมง 
  

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

ปท่ี รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนช่ัวโมง 
1 ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 2.0  หนวยกิต 80  ชั่วโมง 
1 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 2.0  หนวยกิต 80  ชั่วโมง 
1 ค31203 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร  1.0  หนวยกิต 40  ชั่วโมง 
1 ค31204 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรธุรกิจ 2.0  หนวยกิต 80  ชั่วโมง 
2 ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 2.0  หนวยกิต 80  ชั่วโมง 
2 ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 2.0  หนวยกิต 80  ชั่วโมง 

3 ค33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 2.0  หนวยกิต 80  ชั่วโมง 
3 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 2.0  หนวยกิต 80  ชั่วโมง 
3 ค33203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 7 1.0  หนวยกิต 40  ชั่วโมง 
3 ค33204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 8 1.0  หนวยกิต 40  ชั่วโมง 

3 ค33205 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับชางกอสราง 2.0  หนวยกิต 80  ชั่วโมง 

รวม 19 หนวยกิต 760 ช่ัวโมง 
 รายวิชาเพ่ิมเติมสําหรับนักเรียนหองเรียนวิทยพิเศษ 
 

ปท่ี รหัส รายวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนช่ัวโมง 

1 รหัส ค30291 คณิตศาสตร พสวท 1 0.5  หนวยกิต 20  ชั่วโมง 

2 รหัส ค30292 คณิตศาสตร พสวท 2 0.5  หนวยกิต 20  ชั่วโมง 

รวม 1.0 หนวยกิต 40 ช่ัวโมง 
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คําอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชา 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  1       รหัสวิชา ค31101              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา   60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน 1 .5  หนวยกิต  

*********************************************************************************** 

          ศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับเร่ือง 
 เซต  การหายูเนียน  อินเตอรเซกชัน  คอมพลีเมนต  ผลตางของเซต  การเขียนแผนภาพแทนเซต 
และนําไปใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซต การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกของ
ชนชาติตางๆ  
 การใหเหตผุล  การใหเหตุผลแบบอุปนัย  นิรนัย  และการอางเหตุผลสมเหตุสมผลหรือไมโดยใช
แผนภาพแทนเซต 
 จํานวนจริง  ความสัมพันธของจํานวนตางๆ ในระบบจํานวนจริง  สมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการ
บวก  การลบ  การคูณ  การหารการเทากันและการไมเทากัน  การแกสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม
เกินสอง  การหาคาสัมบูรณของจํานวนจริง   จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังเปนจํานวนตรรกยะ  และ
จํานวนจริงในรูปกรณฑ 
 เลขยกกําลังท่ีมีเลขช้ีกําลังเปนจํานวนตรรกยะ  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจํานวนจริงที่
อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  รากที่ n ของจํานวนจริง 
 โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มี
วิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอสังคม และเปนพลโลก 
 มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ม.4-6/1 ,  ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3     
ค 1.2  ม.4-6/1     
ค 1.3  ม.4-6/1     
ค 1.4  ม.4-6/1   
ค 4.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2      
ค 4.2  ม.4-6/1  ,  ม.4-6/2   ,  ม.4-6/3    
ค 6.1  ม.4-6/1  ,  ม.4-6/3   ,   ม.4-6/4  ,   ม.4-6/5    

รวมท้ังหมด   15     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  1    รหัสวิชา ค31101    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1 .5  หนวยกิต  

 
  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 เซตและการ
ดําเนินการ 

 

ค 4.1 ม. 4-6/1 
ค 4.2 ม. 4-6/1 

ความหมายของเซต ความคิดรวบยอดใน
เร่ืองเซตและการดําเนินการของเซต 
เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดงเซต
และการนําไปใช แกปญหา  

15 
 

20 

2 การใหเหตุผล 
 

ค 4.1 ม. 4-6/2 
ค 4.2 ม. 4-6/2 

การใหเหตุผลแบบอุปนัยและ   นิรนัย 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให
เหตุผล  โดยใชแผนภาพเวนน-ออยเลอร 

12 
 

10 

3 จํานวนจริง 
 

ค 1.1 ม. 4-6/1 
ค 1.1 ม. 4-6/2 
ค 1.4 ม. 4-6/1 
ค 4.2 ม. 4-6/3 

ความสัมพันธของจํานวนตาง ๆ  ในระบบ 
จํานวนจริง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคา
สัมบูรณของจํานวนจริง สมบัติของ
จํานวนจริงเกี่ยวกับการบวก  การคูณ 
การเทากัน  การไมเทากัน และการ
นําไปใชแกสมการและอสมการตัวแปร
เดียวดีกรีไมเกินสอง 

21 
 

30 

4 เลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเปน
จํานวนตรรกยะ 

 

ค 1.1 ม. 4-6/3 
ค 1.2 ม. 4-6/1 
ค 1.3 ม. 4-6/1 
 

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริงที่
อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน
จํานวนตรรกยะและจํานวนจริงที่อยูใน
รูปกรณฑ ความหมาย  และหาผลลัพธที่
เกิดจากการบวก  การลบ การคูณ  การ
หาร จํานวนจริง  จํานวนจริงที่อยูในรูป
เลขยก กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะ และจํานวนจริงที่ อยูในรูป
กรณฑ คาประมาณของจํานวนจริงทีอ่ยู
ในรูปกรณฑ  และจํานวนจริงที่อยูในรูป
เลขยกกําลังโดยใช วิธีการคํานวณที่ 
เหมาะสม 
 

12 
 

20 
 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 
รวมตลอดภาค  100 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 



ห น า  | 74 

 

คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  2        รหัสวิชา ค31102      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา   60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 1 .5  หนวยกิต  

******************************************************************************* 

          ศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธและฟงกชัน  ความสัมพันธและฟงกชัน โดเมนและเรนจของความสัมพันธและฟงกชัน  

กราฟของความสัมพันธและฟงกชัน  ตัวอยางของฟงกชันที่ควรรูจัก  การนําความรูเร่ืองกราฟไปแกปญหา  
อัตราสวนตรีโกณมิติ และการนําไปใช  อัตราสวนตรีโกณมิติ อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 

45 องศา   60  องศา  การอานคาอัตราสวนตรีโกณมิติจากตารางหรือเคร่ืองคิดเลข การนําอัตราสวน
ตรีโกณมิติไปใชในการแกปญหาเกี่ยวกับการหาระยะทางและความสูง 
 โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มี
วิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอสังคม และเปนพลโลก 
 มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 2.1  ม.4-6/1     
ค 2.2  ม.4-6/1     
ค 4.1  ม.4-6/3     
ค 4.2  ม.4-6/4  ,  ม.4-6/5      
ค 6.1  ม.4-6/2  ,    ม.4-6/6    

 
รวมท้ังหมด   7     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  2         รหัสวชิา ค31102        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1 .5  หนวยกิต  

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 ความสัมพันธและ
ฟงกชัน 
 

ค 4.1 ม. 4-6/3 
ค 4.2 ม. 4-6/4 
ค 4.2 ม. 4-6/5 

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธและฟงกชัน    
แสดงความสัมพันธและฟงกชันใน
รูปตาง ๆ เชน  ตาราง  กราฟ 
และสมการสรางความสัมพันธ
หรือฟงกชันจากสถานการณหรือ
ปญหา และนําไปใชในการ
แกปญหา ใชกราฟของสมการ 
อสมการฟงกชันในการแกปญหา 

45 
 

60 

2 อัตราสวนตรีโกณมิติ
และการนําไปใช 

ค 2.1 ม. 4-6/1 
ค 2.2 ม. 4-6/1 

อัตราสวนตรีโกณมิติของมุมในการ
คาดคะเนระยะทางและความสูงแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ 

15 
 

20 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 
รวมตลอดภาค  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  1        รหัสวิชา ค31201       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา   80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

********************************************************************************       

          ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับ 
 ตรรกศาสตรเบื้องตน ประโยคที่เปนประพจน   คาความจริงของประพจน   ตารางคาความจริง   
รูปแบบของประพจนที่สมมูลกัน   การอางเหตุผล   สัญลักษณและคาความจริงของประโยคที่มีตัวบงปริมาณ   
สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบงปริมาณ 
 ระบบจํานวนจริง  จํานวนจริง   สมบัติการเทากัน   การบวก   การลบ   การคูณและการหารใน
ระบบจํานวนจริง  การแกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่   สมบัติการไมเทากัน     ชวงและการแก
อสมการ   คาสัมบูรณ   การแกสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณ 
 ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน สมบัติของจํานวนเต็มและการนําไปใชในการใหเหตุผลเกี่ยวกับ 
การหารลงตัว 
 โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 
 มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู   

1.  หาคาความจริงของประพจน รูปแบบของประพจนที่สมมูลกัน และบอกไดวา การอางเหตุผลที่
กําหนดใหสมเหตุสมผลหรือไม 

2.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ระบบจํานวนจริง 
3.  นําสมบัติตางๆเกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการไปใชได 
4.   แกสมการ พหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไมเกิน 4ได 
5.  แกสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณได 
6.   เขาใจสมบัติของจํานวนเต็ม และนําไปใชในการใหเหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัวได 

รวมท้ังหมด 6  ผลการเรียนรู 
 
 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  1       รหัสวิชา ค31201             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา   80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1  ตรรกศาสตร
เบื้องตน 
 
 

1.  หาคาความจริงของ
ประพจน รูปแบบของ
ประพจนที่สมมูลกัน และ
บอกไดวา การอางเหตุผลที่
กําหนดใหสมเหตุสมผล
หรือไม 

ความหมายของประพจนและ
ตัวเชื่อม การหาคาความจริงของ
ประพจน การสรางตารางคาความ
จริง รูปแบบของประพจนที่สมมูลกัน 
การอางเหตุผล ขอความที่มีตัวบง
ปริมาณ  และคาความจริงของ
ประโยค ที่มีตัวบงปริมาณสมมูลและ
นิเสธของประโยค 
ที่มีตัวบงปริมาณ 

28 
 

20 

2 ระบบจํานวน
จริง 
 

2.  มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับ ระบบจํานวนจริง 
3.  นําสมบัติตางๆเกี่ยวกับ
จํานวนจริง การดําเนินการ
ไปใชได 
4.  แกสมการ พหุนามตัว
แปรเดียว ดีกรีไมเกิน 4ได 
5.  แกสมการและอสมการ
ในรูปคาสัมบูรณได 

ความหมายจํานวนจริง การเทากัน 
การบวก การลบ การคูณ และการ
หารในระบบ จํานวนจริง สมบัติของ
ระบบจํานวนจริง การแกสมการพหุ
นามตัวแปรเดียว สมบัติการไม
เทากัน ชวงและการแกอสมการ คา
สัมบูรณ การแกสมการและอสมการ
ในรูปคาสัมบูรณ 
 

38 
 

40 

3 ทฤษฎีจํานวน
เบื้องตน 

6. เขาใจสมบัติของจํานวน
เต็ม และนําไปใชในการให
เหตุผลเกี่ยวกับการหารลง
ตัวได 

3.1 สมบัติของจํานวนเต็ม 14 
 

20 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 
รวมตลอดภาค  100 

 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  2      รหัสวิชา ค31202             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

*******************************************************************************       

          ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับ 
 เมทริกซและดีเทอรมินันต  สัญลักษณของเมทริกซ  สมบัติของเมทริกซ   ดีเทอรมินันตของเมทริกซ     

n × n  เมื่อ n เปนจํานวนเต็มไมเกินสี่   การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชวิธีดีเทอรมินันตและการแกระบบ
สมการเชิงเสนโดยวิธีดําเนินการตามแถวเบื้องตน 
 ฟงกชัน    ฟงกชันโพลิโนเมียล   ฟงกชันคอมโพสิท   ฟงกชันอินเวอรส   พีชคณิตของฟงกชัน 

เรขาคณิตวิเคราะห   ระยะระหวางจุดสองจุด   จุดกึ่งกลางระหวางจุดสองจุด   ความชันของเสนตรง   
เสนขนาน   เสนต้ังฉาก   ความสัมพันธที่มีกราฟเปนเสนตรง   ระยะหางระหวางจุดกับเสนตรง   ระยะหาง
ระหวางเสนคูขนาน   วงกลม   พาราโบลา   วงรี   และไฮเพอรโบลา 
 โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

 เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 
  มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
 
ผลการเรียนรู  

 1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ  และการดําเนินการของเมทริกซ 
 2. หาดีเทอรมินันตของเมทริกซ  n X n  เมื่อ n เปนจํานวนเต็มไมเกินสี่ 
 3. วิเคราะหและหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสนๆได 
 4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชัน เขียนกราฟของฟงกชันและสรางฟงกชันจากโจทย 

ปญหาที่กําหนดใหได 
 5. นําความรูเร่ืองฟงกชันไปใชแกปญหาได  
 6. หาระยะระหวางจุดสองจุด  จุดกึ่งกลาง  ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุดได 
 7. หาความชันของเสนตรง  สมการเสนตรง  เสนขนาน  เสนต้ังฉาก  และนําไปใชได 
 
 8. เขียนความสัมพันธที่มีกราฟเปนภาคตัดกรวย  เมื่อกําหนดสวนตาง ๆ ของภาคตัดกรวยได   

และเขียนกราฟของความสัมพันธน้ันได 
 9. นําความรูเร่ืองการเลื่อนแกนทางขนานไปใชในการเขียนกราฟได 
10. นําความรูเร่ืองเรขาคณิตวิเคราะหไปใชแกปญหาได  

 
รวมท้ังหมด  10  ผลการเรียนรู 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  2      รหัสวิชา ค31202              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา   80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1  เมทริกซและ
ดีเทอรมินันต 

1.มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเมทริกซ  และ
การดําเนินการของ 
เมทริกซ 
2. หาดีเทอรมินันตของ
เมทริกซ  n X n  เมื่อ 
n เปนจํานวนเต็มไม
เกินสี่ 
3.วิเคราะหและหา
คําตอบของระบบ
สมการเชิงเสนๆได 

ความหมายของสัญลักษณของ เมท
ริกซ สมบัติของเมทริกซ    ดีเทอร
มินันต การใชเมทริกซแกระบบ
สมการเชิงเสน การแกระบบสมการ
โดยใชวิธีดีเทอรมินันต   การแก
ระบบสมการโดยวิธีการดําเนินการ
ตามแถวเบื้องตน 

20 
 
 
 
 
 
 

25 

2 เรขาคณิต
วิเคราะห 

6. หาระยะระหวางจุด
สองจุด  จุดกึ่งกลาง  
ระยะหางระหวาง
เสนตรงกับจุดได 
 7. หาความชันของ
เสนตรง  สมการ
เสนตรง  เสนขนาน  
เสนต้ังฉาก  และ
นําไปใชได 
 8. เขยีนความสัมพันธ
ที่มีกราฟเปนภาคตัด
กรวย  เมื่อกําหนดสวน
ตาง ๆ ของภาคตัด
กรวยได   
และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธน้ันได 
9. นําความรูเร่ืองการ
เลื่อนแกนทางขนานไป
ใชในการเขียนกราฟได 
10. นําความรูเร่ือง

 หาระยะระหวางจุดสองจุด      จุด
กึ่งกลางระหวางจุดสองจุด ความชัน
ของเสนตรง เสนขนาน เสนต้ังฉาก 
ความสัมพันธซึ่งมีกราฟเปนเสนตรง  
ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุด ภาค
ตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี 
ไฮเพอรโบลา 
 

42 
 

35 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

เรขาคณิตวิเคราะหไป
ใชแกปญหาได 

3 ฟงกชัน 4. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับฟงกชัน เขียน
กราฟของฟงกชันและ
สรางฟงกชันจากโจทย 
ปญหาที่กําหนดใหได 
5. นําความรูเร่ือง
ฟงกชันไปใชแกปญหา
ได  
 

เขียนฟงกชันโพลิโนเมียล ฟงกชัน
คอมโพสิท ฟงกชันอินเวอรส 
พีชคณิตของฟงกชัน 
 

18 
 

20 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 
รวมตลอดภาค  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร 
รายวิชา   คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร    รหัสวิชา ค 31203        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1 .0  หนวยกิต  
*************************************************************************************************                   
          ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับ 
 ความหมาย หลักการและแนวทางประยุกตใชคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร ระบบเลขฐาน การ
แปลงเลขฐาน การดําเนินการกับเลขฐาน ตรรกศาสตรและการพิสูจน ความหมายของเซต เซตจํากัดและเซต
อนันต ความสัมพันธระหวางเซต การดําเนินการบนเซต แผนภาพของเวนน  ฝกทักษะในการแปลงเลขฐาน 
การดําเนินการกับเลขฐาน การหาคาความจริงของตรรกศาสตร การดําเนินการบนเซตและการหาสมาชิกของ
เซต เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจพื้นฐานคณิตศาสตรที่สําคัญตอการทํางานของคอมพิวเตอร   
 โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

 เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 
  
ผลการเรียนรู   

1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร  
2. เขียนจํานวนในระบบเลขฐานได  
3. แปลงเลขฐานสิบเปนฐานใดๆได  
4.แปลงเลขฐานใดเปนเลขฐานสิบได  
5. แปลงเลขฐานใดๆเปนฐานใดๆได  
6. บวก ลบ เลขฐานได  
7. บอกประโยคที่เปนประพจนและไมเปนประพจนได  
8. บอกตารางคาความจริงของประพจนได  
9. หาคาความจริงหลังใชตัวดําเนินการตางๆได  
10. บอกประพจนที่เปนสัจนิรันดรได  
11. บอกประพจนที่เปนขอขัดแยงได  
12. บอกประพจนที่สมมูลกันได  
13. บอกความหมายของประโยคเปดและตัวบงปริมาณได  
14. บอกคาความจริงของประพจนที่มีตัวบงปริมาณได  
15. พิสูจนโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรได  
16. บอกความหมายของเซตตางๆได  
17. จําแนกเซตเปนเซตจํากัดหรือเซตอนันตได  
18. เขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกได  
19. บอกผลลัพธจากการดําเนินการบนเซตได  
20. เขียนแทนเซตดวยแผนภาพเวนน-ออยเลอรได  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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21. หาผลคูณคารทีเชียนของเซตได  
22. หาผลลัพธโดยใชหลักการรวมเขา-แยกออกได  

 
รวมท้ังหมด  22  ผลการเรียนรู 
 
 
 

โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร    รหัสวิชา ค31203        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1 .0  หนวยกิต  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 ตัวเลขฐาน 1. มีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับคณิตศาสตร
สําหรับคอมพิวเตอร  
2. เขียนจํานวนในระบบ
เลขฐานได  
3. แปลงเลขฐานสบิเปน
ฐานใดๆได  
4.แปลงเลขฐานใดเปน
เลขฐานสิบได  
5. แปลงเลขฐานใดๆเปน
ฐานใดๆได  
6. บวก ลบ เลขฐานได  

1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร  
2. เขียนจํานวนในระบบเลขฐาน  
3. แปลงเลขฐานสิบเปนฐานใดๆ  
4.แปลงเลขฐานใดเปนเลขฐานสิบ  
5. แปลงเลขฐานใดๆเปนฐานใดๆ  
6. บวก ลบ เลขฐาน 

10 20 

2 ตรรกศาสตรและ
การพิสูจน 

7. บอกประโยคที่เปน
ประพจนและไมเปน
ประพจนได  
8. บอกตารางคาความจริง
ของประพจนได  
9. หาคาความจริงหลังใช
ตัวดําเนินการตางๆได  
10. บอกประพจนที่เปน
สัจนิรันดรได  
11. บอกประพจนที่เปน
ขอขัดแยงได  
 

1.ประพจน 
2.ตารางคาความจริงของประพจน  
3.สัจนิรันดร  
4. ประพจนที่สมมูลกัน  
5.ประโยคเปดและตัวบงปริมาณ  
6. พิสูจนโดยใชวิธีการทาง
คณิตศาสตร 

15 30 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

  12. บอกประพจนที่สมมูลกันได  
13. บอกความหมายของประโยค
เปดและตัวบงปริมาณได  
14. บอกคาความจริงของ
ประพจนที่มีตัวบงปริมาณได  
15. พิสูจนโดยใชวิธีการทาง
คณิตศาสตรได  

   

3 เซต 16. บอกความหมายของเซต
ตางๆได  
17. จําแนกเซตเปนเซตจํากัดหรือ
เซตอนันตได  
18. เขียนเซตแบบแจกแจง
สมาชิกและแบบบอกเงื่อนไขของ
สมาชิกได  
19. บอกผลลัพธจากการ
ดําเนินการบนเซตได  
20. เขียนแทนเซตดวยแผนภาพ
เวนน-ออยเลอรได  
21. หาผลคูณคารทีเชียนของเซต
ได  
22. หาผลลัพธโดยใชหลักการ
รวมเขา-แยกออกได  

1. ความหมายของเซต  
2. เซตจํากัดหรือเซตอนันต  
3. การดําเนินการบนเซต  
4. แผนภาพเวนน-ออย
เลอร  
5. ผลคูณคารทีเชียนของ
เซต  
 

15 30 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 
รวมตลอดภาค  100 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร 
รายวิชา   คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรธุรกิจ    รหัสวิชา ค31204 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 2 .0  หนวยกิต  
*************************************************************************************************                   
          ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับ 
 วิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทํางานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร ระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเสนและทฤษฎีเมตริกซ 
 โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 
 มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู   

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับ
การทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเสนและทฤษฎี
เมตริกซ 

3. มีทักษะในการคํานวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี 

 
รวมท้ังหมด  4  ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรธุรกิจ     รหัสวิชา ค31204 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

 
  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 วิวัฒนาการของระบบ
จํานวน 

1. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของ
ระบบจํานวนและ
ความสัมพันธระหวาง
คณิตศาสตรกับการ
ทํางานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
2. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบ
จํานวน ระบบเลข
ฐาน พีชคณิตบูลีน 
พีชคณิตเชิงเสนและ
ทฤษฎีเมตริกซ 
3. มีทักษะในการ
คํานวณทาง
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร 
 

ระบบจํานวนและวิวัฒนาการจํานวน 
ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน 

10 10 

2 ความสัมพันธระหวาง
คณิตศาสตรกับการ
ทํางานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

ความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับ
การทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใช
เลขฐานตางๆ 

10 10 

3 ระบบเลขฐาน เลขฐานท่ีใชกันกับระบบคอมพิวเตอร  
เลขฐานสอง  ระบบเลขฐานสิบ  เลข
ฐานแปด  .  เลขฐานสิบหก  การแปลง
เลขฐานของระบบตัวเลข 

10 10 

4 พีชคณิตบูลีนพีชคณิต
เชิงเสน 

หลักการเบื้องตนของพีชคณิตบูลีน 
สูตรและกฎของพีชคณิตบูลีน 
การใชทฤษฎี Boolean ลดทอน 
Switching Function 
เวนนไดอะแกรม (Venn Diagram) 
Contact Networkการเขียน Logic 
Diagram จาก Boolean Expression 
และ การ เขียน Boolean 
Expression จาก Logic Diagram 
การออกแบบวงจรลอจิก 

30 30 

 ทฤษฎีเมตริกซ ความหมายของสัญลักษณของเมทริกซ 
สมบัติของเมทริกซ ดีเทอรมินันต การใช
เมทริกซแกระบบสมการเชิงเสน การแก
ระบบสมการโดยใชวิธีดีเทอรมินันต การ
แกระบบสมการโดยวิธีการดําเนินการ
ตามแถวเบื้องตน 
 

20 20 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 
รวมตลอดภาค  100 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  พสวท.1  รหัสวิชา ค30291   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา   20 ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน 0 .5  หนวยกิต  

*******************************************************************************       

ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับ 
  การพิสูจนทางคณิตศาสตรโดยใช การพิสูจนโดยตรง การพิสูจนโดยใชการแยงสลับที่ การพิสูจนแบบ
ก็ตอเมื่อ การพิสูจนโดยการแจงกรณี  การพิสูจนโดยขอขัดแยง  การพิสูจนโดยยกตัวอยางคาน    การพิสูจนวา
มี(อยางนอยหน่ึง) 
 โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

 เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 

  

 

 

ผลการเรียนรู 
1.  สามารถนําวิธีการพิสูจนโดยใช การพิสูจนโดยตรงจากเหตุได 
2.  สามารถนําวิธีการพิสูจนโดยใชการแยงสลับที่ได 
3.  สามารถนําวิธีการพิสูจนแบบก็ตอเมื่อได 
4.  สามารถนําวิธีการพิสูจนโดยการแจงกรณีได 
5.  สามารถนําวิธีการพิสูจนโดยขอขัดแยงได   
6.  สามารถนําวิธีการพิสูจนโดยยกตัวอยางคานได     
7.  สามารถนําวิธีการพิสูจนวามี(อยางนอยหน่ึง)ได 

 
รวมท้ังหมด   7     ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  พสวท.1  รหัสวิชา ค30291   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 0 .5  หนวยกิต  

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1  การพิสูจนทาง
คณิตศาสตร 
 

1.  สามารถนําวิธีการ
พิสูจนโดยใช การ
พิสูจนโดยตรงจากเหตุ
ได 
2.  สามารถนําวิธีการ
พิสูจนโดยใชการแยง
สลับที่ได 
3.  สามารถนําวิธีการ
พิสูจนแบบก็ตอเมื่อได 
4.  สามารถนําวิธีการ
พิสูจนโดยการแจงกรณี
ได 
5.  สามารถนําวิธีการ
พิสูจนโดยขอขัดแยงได   
6.  สามารถนําวิธีการ
พิสูจนโดยยกตัวอยาง
คานได     
7.  สามารถนําวิธกีาร
พิสูจนวามี(อยางนอย
หน่ึง)ได 
 

การพิสูจนทางคณิตศาสตร 
1.1 การพิสูจนโดยตรง 
1.2 การพิสูจนโดยใชการแยง
สลับที่ 
1.3 การพิสูจนแบบก็ตอเมื่อ 
1.4 การพิสูจนโดยการแจงกรณี 
1.5 การพิสูจนโดยขอขัดแยง 
1.6 การพิสูจนโดยยกตัวอยาง
คาน       
1.7 การพิสูจนวามี(อยางนอย
หน่ึง) 

20 
 

80 

รวมระหวางภาคเรียน  100 
สอบปลายภาค  - 
รวมตลอดภาค  100 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  3    รหัสวิชา ค32101    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1   เวลา   60  ช่ัวโมงภาคเรียน จํานวน 1 .5  หนวยกิต  

******************************************************************************** 

          ศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับเร่ือง 
ลําดับและอนุกรม  ลําดับ  ความหมายของลําดับ การหาพจนทั่ วไปของลําดับจํากัด ลําดับ

เลขณิต  ลําดับเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต  และอนุกรมเรขาคณิต   
 ความนาจะเปน  กฎเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ  ตัวอยางโจทยปญหาที่ใชหลักมูลฐานเกี่ยวกับการนับ
ชวยในการแกปญหา ความนาจะเปน  การทดลองสุม ปริภูมิตัวอยางหรือแซมเปลสเปซ เหตุการณ ความนาจะ
เปนของเหตุการณ 
 โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ         
มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอสังคม และเปนพลโลก 
 มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 4.1 ม.4-6 /4     
ค 4.1 ม.4-6 /5  
ค 4.2 ม.4-6 /6 
ค 5.2 ม.4-6 /2  
ค 5.3 ม.4-6 /2 

รวม 5 ตัวช้ีวัด 
 
 
 

 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  3    รหัสวิชา ค32101    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1 .5  หนวยกิต  

 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 ลําดับและอนุกรม 
 

ค 4.1  
ม.4-6 /4   
ค 4.1  
ม.4-6 /5  
ค 4.2  
ม.4-6 /6   
 

ลําดับและอนุกรม 
ลําดับ 

- ความหมายของลําดับ 

- การหาพจนท่ัวไปของ
ลําดับ 

- ลําดับเลขคณิต 

- ลําดับเรขาคณิต 
อนุกรม 

- อนุกรมเลขคณิต 

- อนุกรมเรขาคณิต 
 

30 
 
2 
4 
 
6 
6 
 
6 
6 
 

50 
 
4 
8 
 
9 
9 
 

10 
10 

2 ความนาจะเปน ค 5.2 ม.4-6 /2 
ค 5.3 ม.4-6 /2 

ความนาจะเปน 
- กฎเกณฑเบ้ืองตนเก่ียวกับการนับ 
- การเขียนแผนภาพตนไมอยาง
งาย 
- การทดลองสุม 
- แซมเปลสเปซ 
- เหตุการณ 
- ความนาจะเปนของเหตุการณ 

       

30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

50 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 
รวมตลอดภาค  100 

 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  4    รหัสวิชา ค32102    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 1 .5  หนวยกิต  

******************************************************************************** 

          ศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับ 
สถิติและขอมูล  ตัวอยางกรณีหรือปญหาท่ีตองใชสถิติ ความหมายของสถิติ สถิติกับการ

ตัดสินใจและวางแผน ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล ความหมายของขอมูล ประเภทของขอมูล วิธี
เก็บรวบรวมขอมูล ปญหาในการใชขอมูล     
 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  การแจกแจงความถี่ของขอมูล การแจกแจงความถี่สะสม การ
แจกแจงความถี่สัมพัทธ   การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ  การแจกแจงความถี่โดยใชกราฟ ฮิทโทแก
รม แผนภาพตนใบ การวัดตําแหนงท่ีของขอมูล เปอรเซ็นตไทล การหาเปอรเซ็นไทลของขอมูลท่ีไมได
แจกแจงความถี่ การวัดคากลางของขอมูล คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเฉลี่ยเลขคณิตถวงน้ําหนัก คาเฉลี่ยเลข
คณิตรวม การหาคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลท่ีแจกแจงความถี่แลว มัธยฐาน ฐานนิยม ขอสังเกตและ
หลักเกณฑท่ีสําคัญในการใชคากลางตาง ๆ การวัดการกระจายของขอมูล ขอมูล การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง พิสัย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธระหวางการแจกแจงความถี่ คากลางและการ
กระจาย     
  โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการท่ีไดไปใชในการเรียนรูสิ่ง
ตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มี
วิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง มีความรับผิดชอบท้ังตอตนเอง ตอสังคม และเปนพลโลก 
 มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 5.1    ม.1–6/1, ม.4–6/3        
ค 5.3   ม.4-6/1          
ค 6.1    ม.1–6/1, ม.4–6/2, ม.4–6/3, ม.4–6/4, ม.4–6/5, ม.4–6/6 

รวม  9  ตัวชี้วัด 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  4       รหัสวิชา ค32102              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1 .5  หนวยกิต  

 

  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคญั 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 สถิติและขอมูล  ค 5.3 ม.4-6/1       
 ค 6.1ม.4-6/1-6       
  

สถิติและขอมูล 
-ความหมายของสถิติและสถิติกับ
การตัดสินใจ 
-ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

5 
2 
 
3 

10 
4 
 
6 

2 การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน 

ค 5.1ม.4-6/2             
ค 5.1ม.4-6/3 
ค 6.1ม.4-6/1-6       
 

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
-การแจกแจงความถี่ของขอมูล 
-การแจกแจงความถี่โดยใชกราฟ 
 -การวัดตําแหนงที่ของขอมูลที่
ไมไดแจกแจงความถี่ 
 - การวัดคากลางของขอมูล 
 -การวัดการกระจายของขอมูล 

40 
6 
6 
7 
7 
7 
7 

70 
10 
10 
10 
10 
15 
15 

3 การสํารวจความ
คิดเห็น 

ค 5.1ม.4-6/1 
ค 5.2ม.4-6/1 
ค 6.1ม.4-6/1 -6      
 

การสํารวจความคิดเห็น 
- ขอบเขตของการสํารวจและวิธี
เลือกตัวอยาง 
- การสรางแบบสํารวจความคิด

เห็น 

- การประมวลผลและวิเคราะห
ความคิดเห็น 

- การนําผลการสํารวจความ
คิดเห็นไปใชประโยชน  

 

15 
3 
 
3 
3 
 
6 
 

20 
5 
 
5 
5 
 
5 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 
รวมตลอดภาค  100 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  3    รหัสวิชา ค32201    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา   80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

******************************************************************************** 

 ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร อันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดสรางสรรคในสาระตอไปน้ี 
 ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการึทึม เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่ n 
ในระบบจํานวยนจริงและจํานวนจริงในรูปกรณ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ ฟงกชันเอก
โพเนนเชียล ฟงกชันลอการึทึม การหาคาลอการึทึม การเปลี่ยนฐานของลอการึทึม สมการเอกซโพเนนเชียล
และสมการลอการึทึม การประยุกตของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการึทึม 
 ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันไซนและโคไซน คาของฟงกชันไซนและโคไซน ฟงกชันตรีโกณมิติอ่ืน 
ฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตางของจํานวนจริงหรือมุม การใชตารางคาฟงกชัน กราฟของฟงกชัน
ตรีโกณมิติของผลบวกและผลตางของจํานวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟงกชันตรีโกณมิติ เอกลักษณและ
สมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน การหาระยะทางและความสูง 
 เวกเตอรในสามมิติ ระบบพิกัดฉากสามมิติเวกเตอร เวกเตอรในระบบพิกัดฉาก ผลคูณเชิงสเกลาร  
ผลคูณเชิงเวกเตอร 

            โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดย
การปฏบิัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคํานวณ การแกปญหา การให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร   และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่
ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมทั้งคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง  

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 

 มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันเอกโพเนนเชียล ฟงกชันลอการึทึม และเขียนกราฟของ 
ฟงกชันที่กําหนดใหได 

2. นําความรูเกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการึทึมไปใชแกปญหาได 
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติและเขียนกราฟของฟงกชันที่กําหนดใหได 
4. นําความรูเร่ืองฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกตไปใชแกปญหาได 
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติ 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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6. หาผลบวกเวกเตอร ผลคูณเวกเตอรดวยสเกลาร ผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณเชิงเวกเตอรได 
7. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอรที่กําหนดใหได 

 
รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 

 

โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  3    รหัสวิชา ค32201    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา   80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน  จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก 
คะแนน 

1 ฟงกชันเอก
โพเนนเชียลและ
ฟงกชันลอการิทึม 
 

1. นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับเร่ืองฟงกชัน
เอกโพเนนเชียลและ
ฟงกชันลอการิทึม และ
นําความรูเร่ืองฟงกชัน
เอกโพเนนเชียลและ
ลอการิทึมไปใชในการ
แกปญหาได 

 

ฟงกชันเอกโพเนนเชียลและฟงกชัน
ลอการิทึม 
-  เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน 
จํานวนเต็ม 
-  รากที่ n ในระบบจํานวนจริงและ 
จํานวนจริงในรูปกรณฑ 
-  เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน
จํานวนตรรกยะ 
-  ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล 
-  ฟงกชันลอการิทึม 
-  การหาคาลอการิทึม 
-  การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม 
-  สมการเอกซโพเนนเชียลและ  
สมการลอการิทึม 
-  การประยุกตของฟงกชัน 
เอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม 

20 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
3 
 
3 

30 
 
3 
 
3 
 
4 
 
3 
3 
3 
3 
4 
 
4 
 

3 ฟงกชัน
ตรีโกณมิติ 
 

2.  นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับเร่ืองฟงกชัน
ตรีโกณมิติและการ
ประยุกต และนํา
ความรูเร่ืองฟงกชัน
ตรีโกณมิติไปใช
แกปญหาได 
 

ฟงกชันตรีโกณมิติ 
-  ฟงกชันไซนและโคไซน 
-  คาของฟงกชันไซนและโคไซน 
- ฟงกชันตรีโกณมิติอ่ืน ๆ 
-  ฟงกชันตรีโกณมิติของมุม 
-  การใชตารางคาฟงกชันตรีโกณมิติ 
-  กราฟของฟงกชันตรีโกณมิติ 
-  ฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวก      
   และผลตางของจํานวนจริงและมุม 

40 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
 

40 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก 
คะแนน 

-  ตัวผกผันของฟงกชันตรีโกณมิติ 
-  เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ 
-  กฎของไซนและโคไซน 

-  การหาระยะทางและความสูง   

4 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
3 

3 เวกเตอรในสาม
มิติ 
 

3.  นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับเร่ืองเวกเตอร
ในสามมิติ และนํา
ความรูเร่ืองเวกเตอร
สามมิติไปใชในการ
แกปญหาได 
 

เวกเตอรในสามมิติ 
-  ระบบพิกัดฉากสามมิติ 
-  เวกเตอร 
-  เวกเตอรในระบบพิกัดฉาก 
-  ผลคูณเชิงสเกลาร 
-  ผลคูณเชิงเวกเตอร 

 

20 
4 
4 
4 
4 
4 

30 
6 
6 
6 
6 
6 
 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 

        รวมตลอดภาคเรียน 80 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  4    รหัสวิชา ค32202             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

******************************************************************************** 

ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร อันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดสรางสรรคในสาระตอไปน้ี 
 จํานวนเชิงซอน การสรางจํานวนเชิงซอน สมบัติเชิงพีชคณิตของจํานวนเซิงซอน รากที่สองของ
จํานวนเชิงซอน กราฟและคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอน จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้ว รากที่ n ของจํานวน
เชิงซอน สมการพหุนาม 
 ทฤษฎีกราฟเบื้องตน กราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน กราฟของออยเลอร การประยุกตของกราฟ 
 ความนาจะเปน กฏเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู ทฤษฎีบททวินาม 
ความนาจะเปนและกฏที่สําคัญบางประการของความนาจะเปน 

 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคํานวณ การแกปญหา การให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร   และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการ 
ที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมทั้งคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง  

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 
 มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน เขียนกราฟและหาคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอนได 
2. หาคารากที่ n ของจํานวนเชิงซอน เมื่อ n เปนจํานวนเต็มบวก 
3. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์และดีกรีเปนจํานวนเต็ม 
4. เขียนกราฟเมื่อกําหนจุดยอด (vertex) และเสนเชื่อม (edge) ใหได 
5. ระบุไดวากราฟที่กําหนดใหเปนกราฟออยเลอรหรือไม 
6. นําความรูเร่ืองกราฟไปใชแกปญหาบางประการได 
7. แกโจทยปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู 
8. นําความรูเร่ืองทฤษฎีบททวินามไปใชได 
9. หาความนาจะเปนของเหตุการณที่กําหนดใหได 

รวมท้ังหมด 9  ผลการเรียนรู 
 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  4    รหัสวิชา ค32202    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก 
คะแนน 

1 จํานวน
เชิงซอน 

 นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
เร่ืองจํานวนเชิงซอน และนํา
ความรูเร่ือง จํานวนเชิงซอน 
ไปใชในการแกปญหาได 
 

จํานวนเชิงซอน 
-  การสรางจํานวนเชิงซอน 
-  สมบัติเชิงพีชคณิตของจํานวน  
    เชิงซอน 
-  รากที่สองของจํานวนเชิงซอน 
-  กราฟของคาสัมบูรณของ  
   จํานวนเชิงซอน               
-  จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้ว 
-  รากที่ n ของจํานวนเชิงซอน 
-  สมการพหุนาม 

22 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
4 

30 
5 
5 
 
5 
5 
 
5 
5 
5 

3 ทฤษฎีกราฟ
เบื้องตน 

 นักเรียนมีความรูเร่ือง 
ทฤษฎีกราฟเบื้องตน และนํา
ความรูเร่ืองทฤษฎีกราฟ
เบื้องตน ไปใชในการ
แกปญหาได 

ทฤษฎีกราฟเบื้องตน 
-  กราฟ 
-  ดีกรีของจุดยอด 
-  แนวเดิน 
-  กราฟออยเลอร 
-  การประยุกตของกราฟ 

18 
3 
3 
4 
4 
4 

20 
4 
4 
4 
4 
4 

4 ความนาจะ
เปน 

นักเรียนแกโจทยปญหาโดย
ใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับ
การนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน 
และวิธีจัดหมู นําความรูเร่ือง
ทฤษฎีบททวินามไปใชไดหา
ความนาจะเปนของ
เหตุการณที่กําหนดใหได 

ความนาจะเปน 
-กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ 
-แฟกทรอเรียล 
-วีธีเรียงสับเปลี่ยน 
-การจัดหมู 
-ทฤษฎีบททวินาม 
-การทดลองสุม 
-แซมเปลสเปส 
-เหตุการณและเหตุการณอยางงาย 
-ความนาจะเปนของเหตุการณ 

 

40 
5 
2 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
6 

50 
6 
5 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
6 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 

รวมตลอดภาคเรียน 80 100 

 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม พสวท.2   รหัสวิชา ค30292     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 0 .5  หนวยกิต  

******************************************************************************* 

 ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร อันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดสรางสรรคในสาระตอไปน้ี 

 เร่ือง คอมบินาทอริก  ตรรกศาสตรเบื้องตนและวิธีการพิสูจน อสมการ ทฤษฎีจํานวน ทฤษฏีกราฟ
เบื้องตน เรขาคณิต พีชคณิต สมการเชิงฟงกชัน 
  โดยเลือกศึกษาเน้ือหาจาก 8 เร่ือง หรือเน้ือหาอ่ืน ๆ ที่นักเรียนสนใจและฝกกิจกรรมการแกปญหา 
เนนสืบเสาะหาความรู และปลูกฝงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
  โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคํานวณ การแกปญหา การให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร   และนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่
ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ  และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  รวมทั้งคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง  

การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 
 มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
 
ผลการเรียนรู 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เร่ือง คอมบินาทอริก  ตรรกศาสตรเบื้องตนและวิธีการพิสูจน 
 อสมการ ทฤษฎีจํานวน ทฤษฏีกราฟเบื้องตน เรขาคณิต พีชคณิต สมการเชิงฟงกชัน 

 
รวมท้ังหมด  1  ผลการเรียนรู 

 
 
 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา  
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม พสวท.2   รหัสวิชา ค30292     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  20  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 0 .5  หนวยกิต  

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก 
คะแนน 

1 คอมบินาทอริก  
ตรรกศาสตรเบื้องตน
และวิธีการพิสูจน 
อสมการ ทฤษฎี
จํานวน ทฤษฏีกราฟ
เบื้องตน เรขาคณิต 
พีชคณิต สมการเชิง
ฟงกชัน 

มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับ เร่ือง คอมบิ
นาทอริก  ตรรกศาสตร
เบื้องตนและวิธีการ
พิสูจน อสมการ ทฤษฎี
จํานวน ทฤษฏีกราฟ
เบื้องตน เรขาคณิต 
พีชคณิต สมการเชิง
ฟงกชัน 

 

คอมบินาทอริก  ตรรกศาสตร
เบื้องตนและวิธีการพิสูจน อสมการ 
ทฤษฎีจํานวน ทฤษฏีกราฟเบื้องตน 
เรขาคณิต พีชคณิต สมการเชิง
ฟงกชัน 

20 100 

รวมระหวางภาคเรียน  100 
สอบปลายภาค  - 

        รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5     รหัสวิชา ค33201     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

******************************************************************************* 

ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆและมีความคิดริเริมสรางสรรค ในสาระตอไปน้ี 

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การวัดคากลางของขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม 
คาเฉลี่ยเรขาคณิตและคาเฉลี่ยฮารมอนิก การวัดตําแหนงที่หรือตําแหนงสัมพัทธของขอมูล การวัดการกระจาย
ของขอมูล ไดแก การวัดการกระจายสมบูรณ การวัดการกระจายสัมพัทธ ความสัมพันธระหวางการแจกแจง
ความถี่ คากลาง และการกระจายของขอมูล 

การแจกแจงปกติ  คามาตรฐาน  การแจกแจงปกติและเสนโคงปกติ   
ความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล การวิเคราะหความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล   

แผนภาพการกระจาย การประมาณคาของคาคงตัวโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด ความสัมพันธเชิงฟงกชันของ
ขอมูลที่อยูในรูปอนุกรมเวลา  

โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

 เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 

 การวัดผลและประเมนิผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลอง

กับเน้ือหาและทักษะที่ตองการวัด 

  มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 
 ผลการเรียนรู 

1. เลือกวิธีวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง 
2. นําความรูเร่ืองการวิเคราะหขอมูลไปใชแกปญหาบางประการได 
3. นําความรูเร่ืองคามาตรฐานไปใชในการเปรียบเทียบขอมูลได 
4. หาพื้นที่ใตเสนโคงปกติและนําความรูเกี่ยวกับพื้นที่ใตเสนโคงปกติไปใชได 
5. เขาใจความหมายของการสรางความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่ประกอบดวยสองตัวแปร 
6. สรางความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่ประกอบดวยสองตัวแปรที่อยูในรูปอนุกรมเวลาโดยใชเคร่ือง

คํานวณ 
7. ใชความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลทํานายคาตัวแปรตามเมื่อกําหนดตัวแปรอิสระให 

รวมท้ังหมด   7  ผลการเรียนรู 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5     รหัสวิชา ค33201     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 
ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน 

1.เลือกวิธีวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนและอธิบายผลการ
วิเคราะหขอมูลไดถูกตอง 

2.นําความรูเร่ืองการวิเคราะห
ขอมูลไปใชแกปญหาบาง
ประการได 

การเลือกวิธีวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนและอธิบายผลการ
วิเคราะหขอมูลที่เกิดขึ้นได
ถูกตอง 

50 40 

2 การแจกแจง
ปกติ 

3.นําความรูเร่ืองคามาตรฐานไป
ใชในการเปรียบเทียบขอมูลได 
4.หาพื้นที่ใตเสนโคงปกติและนํา
ความรูเกี่ยวกับพื้นที่ใตเสนโคง
ปกติไปใชได 

การเปรียบเทียบขอมูลต้ังแต 2 
ชุดขึ้นไปโดยใชคามาตรฐาน 
การหาพื้นที่ใตเสนโคงปกติและ
นําความรูเกี่ยวกับพื้นที่ใตเสน
โคงปกติไปใชแกปญหา 

17 20 

3 ความสัมพันธ
เชิงฟงกชัน
ระหวางขอมูล 

5.เขาใจความหมายของการสราง
ความสัมพันธเชิงฟงกชันของ
ขอมูลที่ประกอบดวยสองตัวแปร 
6.สรางความสัมพันธเชิงฟงกชัน
ของขอมูลที่ประกอบดวยสองตัว
แปรที่อยูในรูปอนุกรมเวลาโดย
ใชเคร่ืองคํานวณ 
7.ใชความสัมพันธเชิงฟงกชัน
ของขอมูลทํานายคาตัวแปรตาม
เมื่อกําหนดตัวแปรอิสระให 

ความหมายของการสราง
ความสัมพันธเชิงฟงกชันของ
ขอมูลที่ประกอบดวยสองตัว
แปร การใชเคร่ืองคํานวณสราง
ความสัมพันธเชิงฟงกชันของ
ขอมูลที่ประกอบดวยสองตัว
แปรที่อยูในรูปอนุกรมเวลาและ 
การใชความสัมพันธเชิงฟงกชัน
ของขอมูลทํานายคาตัวแปร
ตามเมื่อกําหนดตัวแปรอิสระให 

13 20 

  รวมระหวางภาคเรียน   80 
  สอบปลายภาค   20 
  รวมตลอดภาคเรียน   100 

 
 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6     รหัสวิชา ค33202     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

******************************************************************************* 

ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆและมีความคิดริเริมสรางสรรค ในสาระตอไปน้ี 

ลําดับอนันตและอนุกรมอนันต ลําดับอนันต ไดแก ความหมายของลําดับ รูปแบบการกําหนด
ลําดับ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต และลิมิตของลําดับ  อนุกรมอนันต ไดแก   ผลบวกของอนุกรมอนันต 
และสัญลักษณแทนการบวก 

แคลคูลัสเบื้องตน  ลิมิตของฟงกชัน ความตอเน่ืองของฟงกชัน ความชันของเสนโคง อนุพันธของ
ฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตโดยใชสูตร อนุพันธของฟงกชันประกอบ อนุพันธอันดับสูง การ
ประยุกตของอนุพันธ  ปฏิยานุพันธ  ปริพันธไมจํากัดเขต ปริพันธจํากัดเขต พื้นที่ที่ปดลอมดวยเสนโคง 
  กําหนดการเชิงเสน กราฟของอสมการเชิงเสน  กราฟของระบบอสมการเชิงเสน  การแกปญหา
กําหนดการเชิงเสนโดยวิธีใชกราฟ  

โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

 เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 

 การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 
  มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู 

1. หาลิมิตของลําดับอนันตโดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต 
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันตได 
3. นําความรูเร่ืองลําดับและอนุกรมไปใชแกปญหาได 
4. หาลิมิตของฟงกชันที่กําหนดใหได 
5. บอกไดวาฟงกชันที่กําหนดใหเปนฟงกชันตอเน่ืองหรือไม 
6. หาอนุพันธของฟงกชันได 
7. นําความรูเร่ืองอนุพันธของฟงกชันไปประยุกตได 
8. หาปริพันธไมจํากัดเขตของฟงกชันที่กําหนดใหได 
9. หาปริพันธจํากัดเขตของฟงกชันบนชวงที่กําหนดให และหาพื้นที่ที่ปดลอมดวยเสนโคงบนชวงที่ 

กําหนดใหได 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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10. แกปญหา โดยสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรและใชวิธีการกําหนดการเชิงเสนที่ใชกราฟของ 
สมการและอสมการที่มีสองตัวแปร 
 
รวมท้ังหมด   10  ผลการเรียนรู 

 

โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6     รหัสวิชา ค33202     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 ลําดับอนันต
และอนุกรม
อนันต 

1.หาลิมิตของลําดับอนันตโดย
อาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต 
2.หาผลบวกของอนุกรมอนันต
ได 
3.นําความรูเร่ืองลําดับและ
อนุกรมไปใชแกปญหาได 
 

การหาลําดับอนันต ศึกษา
ความหมายของลําดับ รูปแบบ
การกําหนดลําดับ หาลําดับเลข
คณิต ลําดับเรขาคณิต ลิมิตของ
ลําดับและการหาอนุกรมอนันต  
ผลบวกของอนุกรมอนันต และ
เขียนสัญลักษณแทนการบวก 

20 20 

2 แคลคูลัส
เบื้องตน   

4.หาลิมิตของฟงกชันที่
กําหนดใหได 
5.บอกไดวาฟงกชันที่
กําหนดใหเปนฟงกชันตอเน่ือง
หรือไม 
6.หาอนุพันธของฟงกชันได 
7.นําความรูเร่ืองอนุพันธของ
ฟงกชันไปประยุกตได 
8.หาปริพันธไมจํากัดเขตของ
ฟงกชันที่กําหนดใหได 
9.หาปริพันธจํากัดเขตของ
ฟงกชันบนชวงที่กําหนดให 
และหาพื้นที่ที่ปดลอมดวยเสน
โคงบนชวงที่ 
กําหนดใหได 
 

การหาลิมิตของฟงกชัน ความ
ตอเน่ืองของฟงกชัน ความชัน
ของเสนโคง อนุพันธของ
ฟงกชัน การหาอนุพันธของ
ฟงกชันพีชคณิตโดยใชสูตร 
อนุพันธของฟงกชันประกอบ 
อนุพันธอันดับสูง การประยุกต
ของอนุพันธ  ปฏิยานุพันธ  
ปริพันธไมจํากัดเขต ปริพันธ
จํากัดเขต และหาพื้นที่ที่ปด
ลอมดวยเสนโคง 

40 40 

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

3 กําหนดการ
เชิงเสน 

10.แกปญหา โดยสราง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร
และใชวิธีการกําหนดการเชิง
เสนที่ใชกราฟของ 
สมการและอสมการที่มีสองตัว
แปร 
 

การเขียนกราฟของอสมการเชิง
เสน  กราฟของระบบอสมการ
เชิงเสนเพื่อนําไปใช  แกปญหา
กําหนดการเชิงเสน 

20 20 

  รวมระหวางภาคเรียน   80 
  สอบปลายภาค   20 
  รวมตลอดภาคเรียน   100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 7     รหัสวิชา ค33203     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1 .0  หนวยกิต  
************************************************************************************************* 

ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆและมีความคิดริเริมสรางสรรค ในสาระตอไปน้ี 

อัตราสวน สัดสวน และรอยละ การแปรผัน  เซต   การใหเหตุผล  จํานวนจริง  ความสัมพันธและ
ฟงกชัน สถิติเบื้องตนในเร่ือง คากลาง การวัดตําแหนงท่ี การวัดการกระจาย โดยใชคาสถิติท่ีไดวิเคราะห
ในการตัดสินใจ  

โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

 เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 

 การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 
  มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
ผลการเรียนรู  

1. มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาอัตราสวน สัดสวน รอยละ และการแปรผัน   
2.มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาในเร่ืองเซตได 
3.มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาในเร่ืองการใหเหตุผลได 
4. มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาในเร่ืองจํานวนจริงได 
5.มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาในเร่ืองความสัมพันธและฟงกชันได 
6.มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาสถิติเบื้องตนในเร่ือง คากลาง การวัดตําแหนงที่ การวัด

การกระจาย โดยใชคาสถิติที่ไดวิเคราะหในการตัดสินใจ  
 
รวมท้ังหมด   6  ผลการเรียนรู 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 7     รหัสวิชา ค33203     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1 .0  หนวยกิต  

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 สัดสวน และ
การแปรผัน 

1. มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาอัตราสวน 
สัดสวน รอยละ และการแปรผัน   

การหาอัตราสวน  สัดสวน รอยละ 
การแปรผัน และสามารถนําไปใช
ในการแกปญหา 

6 10 

2 เซต 2.มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาในเร่ืองเซตได 

การนําความรูเร่ือง เซตไปใชในการ
แกปญหาและเชื่อมโยงกับกับ
คณิตศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ 

6 10 

3 การให
เหตุผล   

3. มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาในเร่ืองการให
เหตุผลได 

การนําความรูเร่ือง การใหเหตุผล
ไปใชในการแกปญหาและเชื่อมโยง
กับกับคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ 

5 10 

4 จํานวนจริง 4.มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาในเร่ืองจํานวน
จริงได 

การนําความรูเร่ือง จํานวนจริงไป
ใชในการแกปญหาและเชื่อมโยงกับ
กับคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ 

7 14 

5 ความสัมพันธ
และฟงกชัน 

5.มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาในเร่ือง
ความสัมพันธและฟงกชันได 
 

การนําความรูเร่ือง ความสัมพันธ
และฟงกชันไปใชในการแกปญหา
และเชื่อมโยงกับกับคณิตศาสตร
เร่ืองอ่ืนๆ 

8 18 

6 สถิติเบื้องตน 6.มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาสถิติเบื้องตนใน
เร่ือง คากลาง การวัดตําแหนงที่ 
การวัดการกระจาย โดยใชคาสถิติ
ที่ไดวิเคราะหในการตัดสินใจ  
 

การนําความรูเร่ือง สถิติเบื้องตนใน
เร่ือง คากลาง การวัดตําแหนงที่ 
การวัดการกระจาย โดยใชคาสถิติที่
ไดวิเคราะหในการตัดสินใจ และ
แกปญหา 

8 18 

  รวมระหวางภาคเรียน   80 
  สอบปลายภาค   20 
  รวมตลอดภาคเรียน   100 

 
  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 8     รหัสวิชา ค33204     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1 .0  หนวยกิต  
************************************************************************************************* 

ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณติศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆและมีความคิดริเริมสรางสรรค ในสาระตอไปน้ี 

สมการเชิงเสน  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พ้ืนท่ีและปริมาตร  
อัตราสวนตรีโกณมิติและการนําไปใช  ลําดับและอนุกรม  ความนาจะเปน   

โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

 เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 

 การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 
  มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
ผลการเรียนรู  

1. มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาในเร่ืองสมการเชิงเสน  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ได 
2. มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาในเร่ืองเลขยกกําลัง ลอการิทึม ได 
3.มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาในเร่ืองพื้นที่และปริมาตรได 
4.มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาในเร่ืองความนาจะเปนได 
5.มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาในเร่ืองลําดับและอนุกรมได 
6.มีความคิดรวบยอด และสามารถแกปญหาในเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติได 

 
รวมท้ังหมด   6  ผลการเรียนรู 

 

 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 8     รหัสวิชา ค33204     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน จํานวน 1 .0  หนวยกิต  

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 สมการเชิง
เสน  สมการ
กําลังสองตัว
แปรเดียว 

1. มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาสมการเชิง
เสน  สมการกําลังสองตัวแปร
เดียว 

การหาสมการเชิงเสน  สมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวและสามารถนําไปใช
ในการแกปญหา 

6 10 

2 เลขยกกําลัง 
ลอการิทึม 

2.มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาในเร่ืองเลข
ยกกําลัง ลอการิทึมได 

การนําความรูเร่ือง เลขยกกําลัง 
ลอการิทึมไปใชในการแกปญหาและ
เชื่อมโยงกับกับคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ 

6 10 

3 พื้นที่และ
ปริมาตร 

3. มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาในเร่ืองพื้นที่
และปริมาตรได 

การนําความรูเร่ือง พื้นที่และ
ปริมาตรไปใชในการแกปญหาและ
เชื่อมโยงกับกับคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ 

5 10 

4 ความนาจะ
เปน 

4.มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาในเร่ือง
ความนาจะเปนได 

การนําความรูเร่ือง ความนาจะ
เปนไปใชในการแกปญหาและ
เชื่อมโยงกับกับคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ 

7 14 

5 ลําดับและ
อนุกรม 

5.มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาในเร่ือง
ลําดับและอนุกรมได 
 

การนําความรูเร่ือง ลําดับและอนุกรม
ไปใชในการแกปญหาและเชื่อมโยง
กับกับคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ 

8 18 

6 อัตราสวน
ตรีโกณมิติ 

6.มีความคิดรวบยอด และ
สามารถแกปญหาในเร่ือง
อัตราสวนตรีโกณมิติ 
 

การนําความรูเร่ือง อัตราสวน
ตรีโกณมิติไปใชในการแกปญหาและ
เชื่อมโยงกับกับคณิตศาสตรเร่ืองอ่ืนๆ 

8 18 

  รวมระหวางภาคเรียน   80 
  สอบปลายภาค   20 
  รวมตลอดภาคเรียน   100 

 

  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชา คณิตศาสตรประยุกตสําหรับชางกอสราง รหัสวิชา ค33205     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา   80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน 2 .0  หนวยกิต  
************************************************************************************************** 

ศึกษาและฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การ
สื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆและมีความคิดริเริมสรางสรรค ในสาระตอไปน้ี 
 หลักการ การบวก ลบ คูณ หารเลขเศษสวน คํานวณพื้นที่ ปริมาตร รูปทรงตาง ๆ มาตราสวน 
รอยละ การแกสมการอยางงาย พื้นฐานตรีโกณมิติ การแปลงหนวยนํ้าหนัก ปริมาตร ระยะ พื้นที่ในงาน
กอสราง 

โดยใชทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  

 เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตัวเอง 

 การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาและ
ทักษะที่ตองการวัด 
  มีสมรรถนะสําคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
  
 
ผลการเรียนรู   

1. เขาใจหลักการการบวก ลบ คูณ หารเลขเศษสวน คํานวณพื้นที่ ปริมาตร รูปทรงตาง ๆ มาตราสวน 
รอยละ การแกสมการอยางงาย พื้นฐานตรีโกณมิติ การแปลงหนวยนํ้าหนัก ปริมาตร ระยะ พื้นที่ในงาน 
กอสราง 

2. มีทักษะการบวก ลบ คูณ หารเลขเศษสวน คํานวณพื้นที่ ปริมาตร รูปทรงตาง ๆ มาตราสวน    
รอยละ การแกสมการอยางงาย พื้นฐานตรีโกณมิติ การแปลงหนวยนํ้าหนัก ปริมาตร ระยะ พื้นที่ในงาน
กอสราง 

3. มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ 
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตรประยุกตสําหรับชางกอสราง รหัสวิชา ค33205     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                       
ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา   80  ช่ัวโมง/ภาคเรียน   จํานวน 2 .0  หนวยกิต  

 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย 
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 เศษสวน 
 

1. เขาใจหลักการการบวก 
ลบ คูณ หารเลขเศษสวน 
คํานวณพื้นที่ ปริมาตร 
รูปทรงตาง ๆ มาตราสวน 
รอยละ การแกสมการ
อยางงาย พื้นฐาน
ตรีโกณมิติ การแปลง
หนวยนํ้าหนัก ปริมาตร 
ระยะ พื้นที่ในงาน 
กอสราง 
2. มีทักษะการบวก ลบ 
คูณ หารเลขเศษสวน 
คํานวณพื้นที่ ปริมาตร 
รูปทรงตาง ๆ มาตราสวน    
รอยละ การแกสมการ
อยางงาย พื้นฐาน
ตรีโกณมิติ การแปลง
หนวยนํ้าหนัก ปริมาตร 
ระยะ พื้นที่ในงานกอสราง 
3. มีเจตคติ ความ
รับผิดชอบ ความละเอียด
รอบคอบ 

หลักการ การบวก ลบ คูณ หาร
เลขเศษสวน 

20 
 
 

20 

2 คํานวณพื้นที่ 
ปริมาตร รูปทรง
ตาง ๆ 
 
 

คํานวณพื้นที่ สี่เหลียม หาเหลี่ยม 
หกเหลี่ยม หาปริมาตร รูปทรง
สี่เหลี่ยม  กรวย  ทรงกลม  ปรา
มิด ปริซีม 

20 
 

20 

3 การแกสมการ แกระบบสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว 
 

10 
 

10 

4 ตรีโกณมิติ อัตราสวนตรีโกณมิติของมุมในการ
คาดคะเนระยะทางและความสูงแก
โจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ 

20 20 

5 การแปลงหนวย
นํ้าหนัก ปริมาตร 
ระยะ พื้นที่ในงาน
กอสราง 
 

การแปลงหนวยนํ้าหนัก ปริมาตร 
ระยะ พื้นที่ในงานกอสราง 
 

10 10 

รวมระหวางภาคเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 
รวมตลอดภาค  100 
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อภิธานศัพท 

การดําเนินการ  (operation) 

การดําเนินการในที่น้ีจะหมายถึงการดําเนินการของจํานวนและการดําเนินการของเซต  ซึ่งการ
ดําเนินการของจํานวนในที่น้ีไดแก  การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การยกกําลัง และการถอดรากของ
จํานวนที่กําหนด   การดําเนินการของเซตในที่น้ีไดแก  ยูเนียน  อินเตอรเซกชัน  และคอมพลีเมนตของเซต 

การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ (awareness of  reasonableness of answer) 

 การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ เปนการสํานึก เฉลียวใจ หรือฉุกคิดวาคําตอบที่ไดมา
น้ันนาจะถูกตองหรือไม  เปนคําตอบที่เปนไปไดหรือเปนไปไมได  หรือเปนคําตอบที่ควรตอบหรือไม เชน  

นักเรียนคนหน่ึงตอบวา 1 1
2 4
+    เทากับ  2

6
 แสดงวานักเรียนคนน้ีไมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

คําตอบ เพราะไมฉุกคิดวาเมื่อมีอยูแลวคร่ึงหน่ึง การเพิ่มจํานวนที่เปนบวกเขาไป ผลลัพธที่ไดออกมาตอง

มากกวาคร่ึง  แตคําตอบที่ได 2
6

 น้ันนอยกวาคร่ึง ดังน้ันคําตอบที่ไดไมนาจะถูกตอง  สมควรที่จะตองคิดหา

คําตอบใหม   
 ผูที่มีความรูสึกเชิงจํานวนดีจะเปนผูที่ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการคํานวณ
หรือการแกปญหาไดดี  การประมาณคาเปนวิธีหน่ึงที่อาจชวยใหพิจารณาไดวาคําตอบที่ไดสมเหตุสมผลหรือไม
  

การนกึภาพ  (visualization) 

การนึกภาพเปนการนึกถึงหรือวิเคราะหภาพหรือรูปเรขาคณิตตาง ๆ ในจินตนาการเพื่อคิดหาคําตอบ  
หรือกระบวนการที่จะไดภาพหรือเกิดภาพที่ปรากฏ  เชน   

 
 
                                           
 

 
เมื่อตองการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมในรูป ก  ถาสามารถใชการนึกภาพไดวาปริซึมดังกลาว
ประกอบดวยปริซึม ๒ แทงดังรูป ข  หรือ รูป ค   ก็อาจทําใหหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมในรูป ก  ได
งายขึ้น 
 

การประมาณ (approximation)  

 การประมาณเปนการหาคาซึ่งไมใชคาที่แทจริง แตเปนการหาคาที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะ
นําไปใช เชน ประมาณ ๒๕.๒๐ เปน ๒๕ หรือประมาณ ๑๗๘ เปน ๑๘๐  หรือประมาณ ๑๘.๔๕ เปน ๒๐ 
เพื่อสะดวกในการคํานวณ  คาที่ไดจากการประมาณ เรียกวา คาประมาณ 

รูป ค รูป ข รูป ก 
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การประมาณคา (estimation) 

 การประมาณคาเปนการคํานวณหาผลลัพธโดยประมาณ ดวยการประมาณแตละจํานวนที่เกี่ยวของ
กอนแลวจึงนํามาคํานวณหาผลลัพธ  การประมาณแตละจํานวนที่จะนํามาคํานวณอาจใชหลักการปดเศษ
หรือไมใชก็ได  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละสถานการณ   

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) 

การแปลงทางเรขาคณิตในที่น้ีเนนเฉพาะการเปลี่ยนตําแหนงของรูปเรขาคณิตที่ลักษณะและขนาด
ของรูปยังคงเดิม  ซึ่งเปนผลจากการเลื่อนขนาน (translation)  การสะทอน (reflection)  หรือการหมุน 
(rotation) โดยไมกลาวถึงสมการหรือสูตรที่แสดงความสัมพันธในการแปลงน้ัน 

การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณเก่ียวกับสมบัติทางเรขาคณิต 

 การสืบเสาะ สังเกต และคาดการณเปนกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูขึ้นมา
ดวยตนเอง ในที่น้ีใชสมบัติทางเรขาคณิตเปนสื่อในการเรียนรู  ผูสอนควรกําหนดกิจกรรมทางเรขาคณิตที่
ผูเรียนสามารถใชความรูพื้นฐานเดิมที่เคยเรียนมาเปนฐานในการตอยอดความรู  ดวยการ สํารวจ  สังเกต  หา
แบบรูป และสรางขอความคาดการณที่อาจเปนไปได อยางไรก็ตามผูสอนตองใหผูเรียนตรวจสอบวาขอความ
คาดการณน้ันถูกตองหรือไม  โดยอาจคนควาหาความรูเพิ่มเติมวาขอความคาดการณน้ันสอดคลองกับสมบัติ
ทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม ในการประเมินผลสามารถพิจารณาไดจากการทํากิจกรรม
ของผูเรียน  

ความรูสึกเชิงจํานวน (number sense) 

ความรูสึกเชิงจํานวนเปนสามัญสํานึกและความเขาใจเกี่ยวกับจํานวนที่อาจพิจารณาในดาน ตาง ๆ 
เชน 

• เขาใจความหมายของจํานวนที่ใชบอกปริมาณ  (เชน  ดินสอ ๕ แทง)  และใชบอกอันดับที่  (เชน 
วิ่งเขาเสนชัยเปนที่ ๕) 

• เขาใจความสัมพันธทีห่ลากหลายของจํานวนใด ๆ กับจํานวนอ่ืน ๆ เชน  ๘  มากกวา  ๗  อยู  ๑   
แตนอยกวา ๑๐  อยู ๒ 

• เขาใจเกี่ยวกับขนาดของจํานวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอ่ืน  เชน  ๘  ใกลเคียงกับ ๔    
แต   ๘ นอยกวา  ๑๐๐  มาก 

• เขาใจผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินการของจํานวน  เชน  คําตอบของ ๖๕ + ๔๒ ควรมากกวา 
๑๐๐  เพราะวา  ๖๕ > ๖๐,  ๔๒ > ๔๐   และ  ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐ 

• ใชเกณฑจากประสบการณในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจํานวน  เชน  การรายงาน
วานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ คนหน่ึงสูง  ๒๕๐  เซนติเมตรน้ันไมนาจะเปนไปได 

ความรูสึกเชิงจํานวนสามารถพัฒนาและสงเสริมใหเกิดขึ้นกับผูเรียนได  โดยจัดประสบการณการ
เรียนรูที่เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงการคิดในใจและการประมาณคา ผูเรียนที่มีความรูสึกเชิงจํานวนดี จะเปนผูที่
สามารถตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการคํานวณและการแกปญหาไดดี 
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ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model) 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไดแก  ตาราง  กราฟ  นิพจน  สมการ  อสมการ  ฟงกชัน  หรืออ่ืน ๆ  ที่
เหมาะสม  ซึ่งใชในการอธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่กําหนดให 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร (mathematical skill and process) 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนความสามารถที่จะนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนรู
สิ่งตาง ๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งความรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรในที่น้ี เนนที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน และตองการพัฒนา
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถในการใหเหตุผล  ความสามารถใน
การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําเสนอ   ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู  และการมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ผูสอนตองสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
เขากับการเรียนการสอนดานเน้ือหา ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรม หรือต้ังคําถามที่กระตุนใหนักเรียนคิด 
อธิบาย และใหเหตุผล เชนใหนักเรียนแกปญหาโดยใชความรูที่เรียนมาแลวหรือใหนักเรียนเรียนรูผานการ
แกปญหา  ใหนักเรียนใชความรูทางพีชคณิตในการแกปญหาหรืออธิบายเหตุผลทางเรขาคณิต ใหนักเรียนใช
ความรูทางคณิตศาสตรในการอธิบายเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  หรือกระตุนใหนักเรียนใช
ความรูทางคณิตศาสตรในการสรางสรรคผลงานที่หลากหลายและแตกตางจากคนอ่ืน รวมทั้งการแกปญหาที่
แตกตางจากคนอ่ืนดวย 

การประเมินผลดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรสามารถประเมินไดจากกิจกรรมที่นักเรียน
ทํา  จากแบบฝกหัด  จากการเขียนอนุทิน  หรือขอสอบที่เปนคําถามปลายเปดที่ใหโอกาสนักเรียนแสดง
ความสามารถ 

แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) 

แบบจําลองทางเรขาคณิตไดแกรูปเรขาคณิตซึ่งใชในการแสดง การอธิบายความสัมพันธหรือชวย
แกปญหาที่กําหนดให 

แบบรูป (pattern) 

แบบรูปเปนความสัมพันธที่แสดงลักษณะสําคัญรวมกันของชุดของจํานวน  รูปเรขาคณิต  หรือ  อ่ืน ๆ   
การใหผูเรียนไดฝกสังเกตและวิเคราะหแบบรูปเปนสวนหน่ึงที่จะชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการสรางองค
ความรูทางคณิตศาสตร  กลาวคือสังเกต  สํารวจ  คาดการณ  และใหเหตุผลสนับสนุนหรือคานการคาดการณ 

ตัวอยางเชน  ในระดับประถมศึกษา  เมื่อกําหนดชุดของรูปเรขาคณิต  ∇∇∇  และถา
ความสัมพันธเปนเชนน้ีเร่ือยไป  ผูเรียนนาจะคาดการณไดวารูปตอไปในแบบรูปน้ีควรเปน  ดวยเหตุผลที่วา
มีการเขียนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมสลับกันคร้ังละหน่ึงรูป 

เชนเดียวกันเมื่อมีแบบรูปชุดของจํานวน  ๑๐๑  ๑๐๐๑  ๑๐๐๐๑  ๑๐๐๐๐๑  และถาความสัมพันธ
เปนเชนน้ีเร่ือยไป  ผูเรียนนาจะคาดการณไดวาจํานวนถัดไปควรเปน  ๑๐๐๐๐๐๑  ดวยเหตุผลที่วาตัวเลขที่
แสดงจํานวนถัดไปไดมาจากการเติม ๐ เพิ่มขึ้นมาหน่ึงตัวในระหวางเลขโดด ๑ ที่อยูหัวทาย 
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ในระดับชั้นที่สูงขึ้น แบบรูปที่กําหนดใหผูเรียนสังเกตและวิเคราะหควรเปนแบบรูปที่สามารถนําไปสู
การเขียนรูปทั่วไปโดยใชตัวแปรในลักษณะเปนฟงกชันหรือความสัมพันธอ่ืน ๆ เชิงคณิตศาสตร  เชน  เมื่อ
กําหนดแบบรูป  ๑  ๓  ๕  ๗  ๙  ๑๑  มาใหและถาความสัมพันธเปนเชนน้ีเร่ือยไป  ผูเรียนควรเขียนรูปทั่วไป
ของจํานวนในแบบรูปไดเปน  ๒n – ๑  เมื่อ  n = ๑, ๒, ๓, … 

รูปเรขาคณิต  (geometric figure) 

รูปเรขาคณิตเปนรูปที่ประกอบดวย  จุด  เสนตรง  เสนโคง  ระนาบ  ฯลฯ  อยางนอยหน่ึงอยาง 
• ตัวอยางของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติไดแก  เสนตรง  สวนของเสนตรง  และรังสี 
• ตัวอยางของรูปเรขาคณิตสองมิติไดแก  มุม  วงกลม  รูปสามเหลี่ยม  และรูปสี่เหลี่ยม 
• ตัวอยางของรูปเรขาคณิตสามมิติไดแก  ทรงกลม  ลูกบาศก  ปริซึม  และพีระมิด 

สันตรง (straightedge) 

 สันตรงเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ใชในการเขียนเสนในแนวตรง เชน ใชเขียนสวนของเสนตรง  และ
รังสี   ปกติบนสันตรงจะไมมีมาตราวัด (measure) กํากับไว  อยางไรก็ตามในการเรียนการสอนอนุโลมใหใชไม
บรรทัดแทนสันตรงไดโดยถือเสมือนวาไมมีมาตราวัด 
 

เหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ  (spatial  reasoning) 

เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิในที่น้ีเปนการใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตาง ๆ ของรูปเรขาคณิตและ
ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต มาใหเหตุผลหรืออธิบายปรากฏการณหรือแกปญหาทางเรขาคณิต 
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คณะผู้จัดทํา 

 

1. นางกรุณา        สมบูรณ 
2. นายสุขชัย       เฉลิมผลวงศกุล 
3. นางศรุตา      เฉลิมผลวงศกุล 
4. นางอําภา     ธนะปาน 
5. นางณรฎา        ปุณยบริรักษ 
6. นายผดุงศักศิ์     เงินใส 
7. นางรัตติกรานต  สายจีน 
8. นางสาวกวินทรา  เจนปญญา 
9. นายเมธี          ศรีบุญเรือง 
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