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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วย

ให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน  วางแผน ตัดสินใจ  ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ นั่นคือการเตรียมผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยี การ
สื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบ
ความส าเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ พร้ อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบ
การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต  สถิติ
และความน่าจะเป็น  
 จ านวนและพีชคณิต ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง อัตราส่วน ร้อยละ การประมาณค่า 
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เซต   ตรรกศาสตร์  
นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน   เมทริกซ์  จ านวน
เชิงซ้อน ล าดับและอนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
 การวัดและเรขาคณิต ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัด
ระบบต่างๆ การคาดคะเนเกีย่วกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเลขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึก
ภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การ
สะท้อน การหมุน  เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิติ และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ 
 สถิติและความน่าจะเป็น การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล   การค านวณค่าสถิติการ
น าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การแจกแจง
ของตัวแปรสุ่ม การใช้ความรู้กับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและช่วยในการตัดสินใจ 
 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถต่อไปนี้ 

1.   การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และ
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 

2. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูป ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

3. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เนื้อหาต่างๆ หรือศาสตร์อื่นๆ และน าไปใช้ในชีวิตจริง 

4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้งเพ่ือน าไปสู่
การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 

5. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 



 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง ความสัมพันธ์ของจ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริงและใช้
ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

มีความรู้ความเข้าใจกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์ และฟังก์ชันก าลังสอง  และ
ใช้ความรู้ความเข้าใจเรานี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและเส้นตรง รวมทั้งโปรแกรม   The 
geometric’s sketchpad  หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

มีความรู้ความเข้าใจและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ
รูปเรขาคณิตสามมิต ิ

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม 
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยม
คล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตและความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง 

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติและน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

มีความรู้ความเข้าใจเนื้อเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลมและน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโตแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง และใช้ความรู้
ความเข้าใจนี้ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาใช้ในชีวิตจริง 



 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา และน าความรู้
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
 น าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลัง ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม ไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 
 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ

จ านวน  ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค  1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค  1.3  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่

ก าหนดให้ 
 
สาระท่ี 2  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป

เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 
สาระท่ี 3  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค  3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค  3.2   เข้าใจรักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 

  

 

  

 

 

 

 

 

ชั้น รายวิชา น้ าหนัก ชม./
สัปดาห์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2   
ม.1 ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 

ม.1 ค 21201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 ค 21202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 1.0 2 

ม.2 ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 
ม.2 ค 22201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 ค 22202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 1.0 2 

ม.3 ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3 

ม.3 ค 23201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 ค 23202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 1.0 2 

ม.4 ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 

ม.4 ค 31201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 ค 31202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 2.0   4 

ม.5 ค 32101 คณิตศาสตร์ 3 ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 
ม.5 ค 32201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ค 32202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 2.0   4 

ม.6 ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 
ม.6 ค 33201 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 ค 33202 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 2.0   4 



ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค  1.1   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1  เข้าใจจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจ านวน
ตรรกยะ  และใช้สมบัติของจ านวนตรรกยะและการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต 
 2.  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
 

จ านวนตรรกยะ 

- จ านวนเต็ม 

- สมบัติของจ านวนเต็ม 

- ทศนิยมและเศษส่วน 

- จ านวนตรรกยะและสมบัติของ
จ านวนตรรกยะ 

- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มบวก 

- การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม 
จ านวนตรรกยะ และเลขยกก าลัง
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 

 3. เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน จัดส่วน และร้อยละ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
 

อัตราส่วน 

- อัตราส่วนของจ านวนหลายๆ
จ านวน 

- สัดส่วน 

- การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1.   เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 
 

จ านวนตรรกยะ 

- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็ม 

- การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยก
ก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 

 2.   เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของจ านวนจริง 
และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

จ านวนจริง 

- จ านวนอตรรกยะ 

- จ านวนจริง 

- รากที่สองและรากท่ีสามของ
จ านวนตรรกยะ 

- การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริง
ไปใช้ 

 
ม.3 - - 

ม.4 
 

1.  เข้าใจความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ใน
การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

 

เซต 

- ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต 

- ยูเนี่ยน  อินเตอร์เซกชัน  และ
คอมพลีเมนต์ของเซต 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

- ประพจน์และตัวเชื่อม 
(นิเสธ และ หรือ ถ้า...แล้ว…   ก็
ต่อเมื่อ) 

ม.5 
 
 

 

1. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเก่ียวกับการบวก การ
คูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน ของจ านวนในรูป
กรณฑ์และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะ  

เลขยกก าลัง 

- รากที่ n   กล่องจ านวนจริง    n  
เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 

- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะ 

ม.6 
 

- - 



 
สาระท่ี 1  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.2   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 - - 

ม.2 1. เข้าใจหลักการการด าเนินการของพหุนามและ
การใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

พหุนาม 

- พหุนาม 

- การบวก การลบ และการคูณ
ของพหุนาม 

- การหารพหุนามด้วยเอกนามที่
มีผลหารเป็น 
พหุนาม 

 2. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 

- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองโดยใช้ 

 สมบัติการแจกแจง 
 ก าลังสองสมบูรณ์ 
 ผลต่างของก าลังสอง 

ม.3 1.  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 

- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสูงกว่าสอง 

 

 2.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสอง
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ฟังก์ชันก าลังสอง 

- กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง 

- การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน
ก าลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ม.4 - - 
 
 
 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.5 1. ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่ก าหนด 

ฟังก์ชัน 

- ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน
(ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลัง
สอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล) 

 2. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและ
อนุกรมไปใช้ 

 

ล าดับและอนุกรม 

- ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต 

- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต 

 

ม.6 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 1  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.3   ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติ
ของจ านวน เพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

- สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

- การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

- การน าความรู้เกี่ยวกับการ
แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

 

 2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

- กราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้น 

- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

- การน าความรู้เกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
และกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้
ในชีวิตจริง 
 

ม.2 - - 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1. เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพ่ือ
วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อัดสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

- อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

- การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

- การน าความรู้เกี่ยวกับการ
แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 



 2. ประยุกต์ใช้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 

- สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว 

- การแก้สมการก าลังสองตัว
แปรเดียว 

- การน าความรู้เกี่ยวกับการ
แก้สมการก าลังสองตัว
แปรเดียวไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 

 3. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 

ระบบสมการ 
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 
การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
 

ม.4 -              - 
ม.5 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่า

ของเงินในการแก้ปัญหา 
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 

- ดอกเบี้ย 

- มูลค่าของเงิน 

- ค่ารายงวด 
ม.6 - - 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 2  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและน าไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 - - 

ม.2 1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
 

พื้นที่ผิว 

- การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอก 

- การน าความรู้เกี่ยวกับ
พ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
 

 2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

ปริมาตร 

- การหาปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอก 

- การน าความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 
ม.3 1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด 

กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
 
 

พื้นที่ผิว 

- การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม 

- การน าความรู้เกี่ยวกับ
พ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลม ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 

 

 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
 

ปริมาตร 

- การหาปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม 

- การน าความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลม ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 

ม.4 - - 
 

ม.5 - - 
 

ม.6 - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี 2  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น  วงเวียนและ
สันตรงรวมทั้งโปรแกรม The geometric’s  sketchpad 
หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต 
ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 

การสร้างทางเรขาคณิต 

- การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 

- การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
โดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 

- การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ใน
ชีวิต 

 

 2. เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิต
สามมิติ 

 

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 

- หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

- ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า
ด้านข้างด้านบนของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้น
จากลูกบาศก์  

ม.2 1. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือ เช่น วงเวียนและ
สันตรงรวมทั้งโปรแกรม The geometric sketpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆเพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต
ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

การสร้างทางเรขาคณิต 

- การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

 

 2. น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 

เส้นขนาน 

- สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยม 

 
 
 
 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
 

การแปลงทางเรขาคณิต 

- การเลื่อนขนาน 

- การสะท้อน 

- การหมุน 

- การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 4. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุก
ประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ความเท่ากันทุกประการ 

- ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม 

- การน าความรู้เกี่ยวกับความ
เท่ากันทุกประการไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 
 5. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

- ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 

- การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบท
พีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

 

ม.3 1. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

 

ความคล้าย 

- รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 

- การน าความรู้เกี่ยวกับความ
คล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 
ม.3 (ต่อ) 2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
      -    อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
      -   การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ  
          ของมุม  
       -   30 องศา 45 องศาและ  
       -  60 องศาไปใช้ในการแก้ปัญหา   



 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง 
 3. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ 
 

วงกลม 

- วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส 

- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

ม.4 - - 
ม.5 - - 

ม.6 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 3  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1   เข้าใจกระบวนการทางสถิติ  และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและ

แปรความหมายข้อมูล รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติ 

- การตั้งค าถามทางสถิติ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การน าเสนอข้อมูล 

 แผนภูมิรูปภาพ 

 แผนภูมิแท่ง 

 กราฟเส้น 

 แผนภูมิรูปวงกลม 

- การแปลความหมายข้อมูล 

- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
 

ม.2 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจากแผนภาพต้น-ใบ ฮิสโท
แกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมาย
ผลลัพธ์รวมทั้งน าซื้อติดไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

สถิติ 

- การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 

 แผนภาพจุด 

 แผนภาพต้น-ใบ 

 ฮิสโตแกรม 

 ค่ากลางของข้อมูล 

- การแปลความหมายผลลัพธ์ 

- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.3 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปลความหมาย
ผลลัพธ์รวมทั้งน าเซนปิ่นไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติ 

- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 แผนภาพกล่อง 

- การแปลความหมายผลลัพธ์ 

- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.4 -     - 
ม.5 - - 

 



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.6 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและ
แปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 

สถิติ 

- ข้อมูล 

- ต าแหน่งที่ของข้อมูล 

- ค่ากลาง(ฐานนิยม มัธยฐาน
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 

- ค่าการกระจาย(พิสัย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความ
แปรปรวน) 

- การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ 

- การแปลความหมายของค่าสถิติ 

 
สาระท่ี 3  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 -                  - 

ม.2 - -  
ม.3 1. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและน าผลที่ได้

ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 

ความน่าจะเป็น 

- เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 

- ความน่าจะเป็น 

- การน าความรู้เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.4 1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการ
เรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 

- หลักการบวกและการคูณ 

- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นที่
สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 

- การจัดหมู่กรณีท่ีสิ่งของ
แตกต่างกันทั้งหมด 

-  



ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

 2. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไปใช้ 
 

ความน่าจะเป็น 

- การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 

- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
ม.5 - - 

ม.6 - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์เ พ่ิมเติมจัดท าขึ้นส าหรับผู้ เรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องเรียนเนื้อหาในสาระจ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะ
เป็น รวมทั้งสาระแคลคูลัส ให้มีความลุ่มลึกขึ้น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมนี้ได้จัดท าขึ้นให้มีเนื้อหาสาระที่ทัดเทียมกับนานาชาติ เน้นการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการ
ร่วมมือ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิตจริง  

 
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์เพิม่เติม 

ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมผู้เรียนจะได้เรียนรู้สาระส าคัญดังนี้ 
จ านวนและพีชคณิตเรียนรู้ เกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร์ จ านวนจริงและพหุนาม จ านวนเชิงซ้อนฟังก์ชัน 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ล าดับและอนุกรม เมทริกซ์ และการน า
ความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิติ และการน าความรู้เกี่ยวกับ
การวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น และน าความรู้เกี่ยวกับเสพติดและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการ
ตัดสินใจ 

แคลคูลัส เรียนรู้เกี่ยวกับ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต และการน าความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

 
สาระคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนในการเพ่ิมเติมมี 2 ลักษณะคือเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และเรียนรู้สาระนั้นอย่างลึกซึ้งได้แก่ สาระจ านวนและ
พีชคณิต และสาระสถิติและความน่าจะเป็น และไม่ได้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ได้แก่ สาระการวัดและเลขาคณิต และสาระแคลคูลัส 
สาระจ านวนและพีชคณิต 
  1. เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและน าไปใช้  

2. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
3. ใช้นิพจน์สมการอสมการและเมทริกซ์อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 
 



สาระการวัดและเรขาคณิต  
1. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้  
2. เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 

 
สาระสถิติและความน่าจะเป็น 

1. เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
สาระแคลคูลัส 

1. เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชันและน าไปใช้ 
 
คุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อเรียนครบทุกคนการเรียนรู้มีคุณภาพดังนี้ 
1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารสื่อความหมายและอ้างเหตุผล 
3. เข้าใจและใช้สมบัติจ านวนจริงและพหุนาม 
4. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชัน 
    ตรีโกณมิต ิ
5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ 
6. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ 
7. เข้าใจและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน 
8. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ 
9. เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้นการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการแก้ปัญหาและน าความรู้  
   เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้น าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 

          10. เขา้ใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอข้อมูลและแปรความหมายข้อมูลเพื่อ 
    ประกอบการตัดสินใจ 
11. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูปการแจกแจงทวินาม 
     และการแจกแจงปกติและน าไปใช้ 
12. น าความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้นไปใช้ 

 

 

 



ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

สาระจ านวนและพีชคณิต 
1. เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวนผลที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและน าไปใช้ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.4 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการ
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

 

เซต 

- ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เซต 

- ยูเนี่ยน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของ
เซต 

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์
เบื้องต้นในการสื่อสารสื่อความหมายและ
อ้างเหตุผล 
 

ตรรกศาสตร ์

- ประพจน์และตัวเชื่อม 

- ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 

- การอ้างเหตุผล 

3. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของ
จ านวนจริงในการแก้ปัญหา 
 

จ านวนจริงและพหุนาม 

- จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริง 

- ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและสมบัติของค่า
สัมบูรณ์ของจ านวนจริง 

- จ านวนจริงในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงในรูป
เลขยกก าลัง 

ม.5 1. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของ
จ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
2. หารากที่  n ของจ านวนเชิงซ้อนเมื่อ n 
เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 
 

จ านวนเชิงซ้อน 

- จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน 

- จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 

- รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจ านวน
นับที่มากกว่า 1  

ม.6 - - 
 
 
 
 
 



2. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.4 1. หาผลลัพธ์ของการบวกการลบการคูณ
การหารฟังก์ชันฟังก์ชันประกอบและ
ฟังก์ชันผกผัน  
2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  

ฟังก์ชนั 

- การบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน 

- ฟังชันประกอบ 

- ฟังก์ชันผกผัน 

3. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 

- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 

- ฟังก์ชันลอการิทึม 

ม.5 1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะการ
ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

- ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

- ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 

ม.6 1. ระบุได้ว่าล าดับที่ก าหนดให้เป็นล าดับลู่
เข้าหรือลู่ออก  
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลข
คณิตและอนุกรมเรขาคณิต  
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์  
4. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและ
อนุกรมไปใช้ 
 

ล าดับและอนุกรม 

- ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์ 

- ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต 

- ลิมิตของล าดับอนันต์ 

- อนุกรมจ ากัดและอนุกรมอนันต์ 

- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

- ผลบวกอนุกรมอนันต์ 

- การน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ใน
การแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด 

 
 

 

 

 

 
 



3. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้  
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.4 1. แก้สมการและสมการพหุนามตัวแปร
เดียว ดีกรีไม่เกิน 4 และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา  
2. แก้สมการและสมการเศษส่วนของพหุ
นามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา  
3. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของ
พหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา  

จ านวนจริงและพหุนาม 

- ตัวประกอบของพหุนาม 

- สมการและอสมการพหุนาม 

- สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม 

- สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม 
 

4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ
ลอการิทึม และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 

- สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 
 

ม.5 1. แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา  
2. ใช้กฎของโคไซน์ และโคไซน์ในการ
แก้ปัญหา  
 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

- เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ 

- กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ 

3. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการ
บวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวน
จริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ และหา 
เมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของ
เมทริกซ์ n x n เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่ไม่
เกิน 3  
4. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2 
5. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์
ผกผันและการด าเนินการตามแถว 

เมทริกซ์ 

- เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน 

- การบวกเมทริกซ์ 

- การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่าง
เมทริกซ์ 

- ดีเทอร์มิแนนต์ 

- เมทริกซ์ผกผัน  

- การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ 
เมทริกซ์  
 
 
 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.5 
(ต่อ) 

6. แก้สมการพหุนามตัวเดียว ดีกรีไม่เกิน 
4  ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

จ านวนเชิงซ้อน 

- สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
 

ม.6 - - 

 
สาระการสัดและเรขาคณิต 

1. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.4 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต
วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

เรขาคณิต 

- จุดและเส้นตรง 

- วงกลม 

- พาราโบลา 

- วงรี 

- ไฮเพอร์โบลา 
ม.5 - - 

ม.6 - - 

 

2. เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.4 - - 

ม.5 1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ 
การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิง 
สเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 
 

เวกเตอร์ในสามมิติ 

- เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ 

- การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์
ด้วยสเกลาร์ 

- ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

ม.6 - - 

 



สาระสถิติและความน่าจะเป็น 
 1.  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้นความน่าจะเป็นและน าไปใช้ 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 - - 

ม.5 1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการ
แก้ปัญหา  
 

หลักการนับเบื้องต้น 

- หลักการบวกและการคูณ 

- การเรียงสับเปลี่ยน 

 การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น 

 การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม 
                           กรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 

- การจดัหมู่กรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 

- ทฤษฎีบททวินาม 
 

2. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไปใช้ 

ความน่าจะเป็น 

- การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 

- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 

ม.6 1. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอก
รูปการแจกแจงทวินามและการแจกแจง
ปกติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 

การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

- การแจกแจงเอกรูป 

- การแจกแจงทวินาม 

- การแจกแจงปกติ 
 

 

 

 

 

 



สาระแคลคูลัส 

1.  เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และน าไปใช้ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.4 - - 

ม.5 - - 

ม.6 1. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่
ก าหนดให้  
2. หาหนูกันของฟังก์ชันพีชคณิตท่ี
ก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา  
3. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของ
ฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้และน าไปใช้
แก้ปัญหา 

 

แคลคูลัสเบื้องต้น 

- ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

- อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

- ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
คณิตศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา   
รหัสวิชา  ค 21101              รายวิชา คณิตศาสตร์ 1        มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            เวลาเรียน 60 ชั่วโมง       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

  
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกทักษะและกระบวนการ จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ในสาระต่อไปนี้ 
จ านวนตรรกยะ จ านวนเต็ม  จ านวนเต็มบวก  จ านวนเต็มลบ และศูนย์ การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม  การ บวก  ลบ  
คูณ  และหาร จ านวนเต็ม  สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ การสร้างทางเรขาคณิต   การสร้างรูป
เรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยการสร้างพ้ืนฐาน การส ารวจสมบัติทาง
เรขาคณิต  เลขยกก าลัง ความหมายของเลขยกก าลัง การเขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์    การคูณ
และหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลังที่เป็นจ านวนเต็ม  ทศนิยมและเศษส่วน  การเปรียบเทียบ
เศษส่วนและทศนิยม  การบวก  ลบ  คูณ และหาร  โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม   
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติภาพสอง
มิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า(front view) ด้านข้าง (side view)หรือด้านบน(top view) ของรูปเรขาคณิตสาม
มิต ิ
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือ
พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด 
 ค 1.1 ม.1/1  

ค 1.1 ม.1/2  
 ค 2.2 ม.1/1   

ค 2.2  ม.1/2  
 

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา   
รหัสวิชา  ค 21102              รายวิชา คณิตศาสตร์ 2        มัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            เวลาเรียน 60 ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

  
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกทักษะและกระบวนการ จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ในสาระต่อไปนี้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว   แบบรูปความสัมพันธ์ ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  อัตราส่วนและร้อยละ 
อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วนและร้อยละ  กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น   คู่
อันดับและกราฟของคู่อันดับ  กราฟและการน าไปใช้ ความสัมพันธ์เชิงเส้น  สถิติ ค าถามทางสถิติ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การน าเสนอ การแปลความหมายข้อมูล 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือ
พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค 1.1  ม.1/3 
 ค 1.3  ม.1/1  

ค 1.3  ม.1/2  
ค 1.3  ม.1/3 

 ค 3.1  ม.1/1 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ค22101   รายวิชา  คณิตศาสตร์ 3         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เวลาเรียน  60  ชั่วโมง         จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

  
ศึกษา  และฝึกทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การ

สื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระเกี่ยวกับ  จ านวนตรรกยะ  เลขยก
ก าลังที่มี  เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา   
การสร้างทางเรขาคณิต  การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  เส้นขนาน  สมบัติ
เกี่ยวกับเส้นขนานและ รูปสามเหลี่ยม  พื้นที่ผิวและปริมาตร  การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก  การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  ไปใช้ในการแก้ปัญหา  
การแปลงทางเรขาคณิต    การเลื่อนขนาน การสะท้อน  การหมุน  การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา  ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม   
การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า   
โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้
การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด   

ค 1.1    ม.2/1 
 ค 2.1    ม.2/1,  ม.2/2 
 ค 2.2    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4 
 
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ค22102          รายวิชา  คณิตศาสตร์ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          เวลาเรียน  60  ชั่วโมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

  
ศึกษา  และฝึกทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การ

สื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระเกี่ยวกับ  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง  
จ านวนจริง  จ านวนอตรรกยะ  จ านวนจริง  รากที่สองและรากที่สามของจ านวนตรรกยะ  การน าความรู้
เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้  พหุนาม  พหุนาม  การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม  การหารพหุนามด้วย
เอกนามที่มีผลหารเป็น   พหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  
โดยใช้  สมบัติการแจกแจง ก าลังสองสมบูรณ์ ผลต่างก าลังสอง  สถิติ  การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพ
จุด แผนภาพต้น – ใบ       ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล  การแปลความหมายผลลัพธ์  การน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า   
โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด   

ค 1.1    ม.2/2 
 ค 1.2    ม.2/1 

ค 1.2    ม.2/2 
 ค 2.2    ม.2/5 
 ค 3.1 ม.2/1 
 
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
  



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 23101   รายวิชา  คณิตศาสตร์ 5          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน 60  ชั่วโมง          จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ

ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในสาระต่อไปนี้ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน วิเคราะห์และแก้ปัญหา การแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  น าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง  ระบบ
สมการ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหา พื้นที่ผิวและปริมาตร  การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม น าความรู้
เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  ความคล้าย รูป
สามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันไปใช้ในการแก้ปัญหา อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
อัตราส่วนตีโกณมิติ การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใช้แก้ปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การ
วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ และมีความชื่อมั่นในตนเอง 

ตัวช้ีวัด  
          ค 1.3   ม.3/1 
 ค 1.3   ม.3/3 

ค 2.1   ม.3/1 
ค 2.1   ม.3/2 
ค 2.2   ม.3/1 
ค 2.2   ม.3/2 
 

 รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค 23102   รายวิชา  คณิตศาสตร์ 6           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน 60  ชั่วโมง            จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในสาระต่อไปนี้  ความน่าจะเป็น เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นและการทดลองสุ่มไปใช้ในชีวิตจริง สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง การแปล
ความหมายผลลัพธ์รวมทั้งการน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ฟังก์ชันก าลังสอง กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นก าลัง
สองไปใช้ในการแก้ปัญหา การแยกตัวประกอบพหุนาม การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสองไปใช้ในการ
แก้ปัญหา วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส น าทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลมไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า   
โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้
การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ 
และมีความชื่อมั่นในตนเอง 
 

ตัวช้ีวัด  

          ค 1.2    ม.3/1 
ค 1.2    ม.3/2 

 ค 1.3    ม.3/2 
 ค 2.2    ม.3/3 

ค 3.1    ม.3/2 
ค 3.2    ม.3/1 

รวมทั้งหมด  6   ตัวช้ีวัด 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ค31101            รายวิชา คณิตศาสตร์ 1           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์           เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

  

 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสาร  และสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ เซต   มีความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน  และคอมพลี
เมนต ์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น   ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ  และ  หรือ  ถ้า...แลว้...  ก็ต่อเมื่อ) 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การ
วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ 

 

ตัวช้ีวัด  

          ค1.1 ม.4/1 

รวมทั้งหมด  1  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ค31102                    รายวิชา คณิตศาสตร์ 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์           เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

  

 เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับ  การบวก  การคูณ การเท่ากัน  และการไม่เท่ากันของจ านวนจริง
ในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ   ใช้ฟังก์ชันและกราฟของ
ฟังก์ชันอธิบายสถานการณ์ท่ีก าหนด เลขยกก าลัง  รากที่  n  ของจ านวนจริง  เมื่อ  n  เป็นจ านวนนับที่น้อยกก
ว่า  1  และเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  ฟังก์ชัน    ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน (ฟังก์ชัน 
เชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสองฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล) 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การวัด
และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ คุณธรรม  จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผ ล  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ 

 

ตัวช้ีวัด   

          ค1.1    ม.5/1 

 ค1.2    ม.5/1 

รวมทั้งหมด  2  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา   
รหัสวิชา ค32101                             รายวิชา คณิตศาสตร์ 3          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของ

เงินในการแก้ปัญหา  ล าดับและอนุกรม  ล าดับเลขคณิต  ล าดับเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต  และอนุกรม 

เรขาคณิต ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ดอกเบี้ยมูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 

          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การวัด
และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณมีทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด 
 
 ค 1.2 ม.5/2 
 ค 1.3 ม.5/1  
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าอธิบายรายวิชา   
รหัสวิชา ค32102                             รายวิชา คณิตศาสตร์ 4         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            เวลาเรียน 40 ชั่วโมง                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 
 เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา หาความน่าจะ
เป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียง
สับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ความน่าจะเป็น 
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การ
วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณมีทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด 
 
 ค 3.2 ม.4/1 
 ค 3.2 ม.4/2 
 
รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ค 33101     รายวิชา คณิตศาสตร์ 5      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              จ านวน  40  ชั่วโมง        จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

      

         ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ สถิติ ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล  ค่ากลาง(ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)  
          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน พร้อมทั้งฝึกทักษะการคิดค านวณ และทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด และวิธีการทางสถิติ ไปช่วยในการตัดสินใจ
ได้ 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถท างานได้อย่างมีระเบียบแบบแผน มีความคิดรวบยอด  มีเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค 3.1 ม. 6/1 
 
รวมทั้งหมด  1 ตัวชี้วัด 
  



ค าอธิบายรายวิชา   
รหัสวิชา  ค 33102                           รายวิชา คณิตศาสตร์ 6      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             จ านวน  40  ชั่วโมง                  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 
  
          ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ สถิติ  ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน)  การ
น าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ    การแปลความหมายของค่าสถิติ 
          โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน พร้อมทั้งฝึกทักษะการคิดค านวณ และทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด และวิธีการทางสถิติ ไปช่วยในการตัดสินใจ
ได ้
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถท างานได้อย่างมีระเบียบแบบแผน มีความคิดรวบยอด  มีเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค 3.1 ม. 6/1 
 
รวมทั้งหมด  1 ตัวชี้วัด 
  



 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเตมิ 

คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)   
รหัสวิชา  ค 20201              รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1        มัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            เวลาเรียน 40 ชั่วโมง       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

  
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกทักษะและกระบวนการ จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ในสาระต่อไปนี้ 

การสร้างทางเรขาคณิต   การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดย
การสร้างพื้นฐาน การส ารวจสมบัติทางเรขาคณิต เลขยกก าลัง ความหมายของเลขยกก าลัง การเขียนแสดงจ านวนใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์    การคูณและหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลังที่เป็นจ านวนเต็ม 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย

การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การ

วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณ  มีทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ใช้วงเวียนและสันตรง ในการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต  
 2. ใช้วงเวียนและสันตรง ในการสร้างรูปเรขาคณิตและน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 3. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
              และปัญหาในชีวิตจริง 
 4. เขียนจ านวนที่ก าหนด ให้อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก และหาค่าของเลข 
              ยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 
 5. หาผลคูณและผลหารของเลขยกก าลังเมื่อเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก และน าสมบัติของเลขยก 
              ก าลังไปใช้ในการค านวณ 
 6. เขียนจ านวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และหาค่าของจ านวนที่อยู่ในรูป 

   สัญกรณ์วิทยาศาสตร์  
 
 รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 



ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม)   
รหัสวิชา  ค 20202              รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2     มัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            เวลาเรียน 40 ชั่วโมง       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

  
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกทักษะและกระบวนการ จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ในสาระต่อไปนี้ 
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น   คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ  กราฟและการน าไปใช้ ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
สถิติ ค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ การแปลความหมายข้อมูล 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณ  มีทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เขียนและอ่านกราฟของคู่อันดับบนระนาบในระบบพิกัดฉาก 
 2. อ่านและแปลความหมายของกราฟที่ก าหนดให้ 
 3. เขียนกราฟและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 4. เข้าใจค าถามทางสถิติและใช้วิธีที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือตอบค าถามทางสถิติ 
 5. อ่าน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลซึ่งมีอยู่ในชีวิตจริงที่น าเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ 
              แท่ง กราฟเส้น และแผนภูมิวงกลม รวมทั้งเขียนแผนภูมิวงกลม 
 6. เลือกใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลที่มีอยู่ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)   
รหัสวิชา  ค20203         รายวิชา  คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        เวลาเรียน  40  ช่ัวโมง        จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
  

ศึกษา  และฝึกทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การ
สื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระเกี่ยวกับ  การสร้างทางเรขาคณิต  
การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  การแปลงทางเรขาคณิต   
การเลื่อนขนาน   การสะท้อน  การหมุน  การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา  
ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุก
ประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า   
โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้
การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรงรวมทั้งโปรแกรม The geometric 
sketpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆเพ่ือสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

2. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบและภาพที่จากการ เลื่อนขนาน การสะท้อนและ  
การหมุน 

3. น าสมบัติเก่ียวกับการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุนไปใช้ได้ 
4. บอกพิกัดของรูปเรขาคณิตที่ได้จากการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนบนระนาบในระบบพิกัด 
5. เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
6. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน 
   ชีวิตจริง 

7. ระบุด้านและมุมคู่ท่ีมีขนาดเท่ากันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการได้ 
8. ระบุได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน- มุม-ด้าน เท่ากันทุกประการ 
9. ระบุได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม เท่ากันทุกประการ 
10. ระบุได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน เท่ากันทุกประการ 
11. ใช้สมบัติของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา 

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้ 



ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)   
รหัสวิชา  ค20204   รายวิชา  คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง          จ านวน  1.0 หน่วยกิต 

  
ศึกษา  และฝึกทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การ

สื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระเก่ียวกับ  พหุนาม  การบวก การลบ 
และการคูณของพหุนาม  การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนาม  
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจกแจง ก าลังสองสมบูรณ ์ผลต่างของก าลังสอง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า   
โดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้
การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
ต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจการบวก การลบ การคูณ และการหารของพหุนามและการใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
2. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงได้ 
4. แยกตัวประกอบของพหุนามในรูป 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐  เมื่อ a, b และ c เป็นจ านวนเต็ม และ 𝑎 ≠ 0 
5. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของก าลังสองได้ 
6. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
7. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าให้เป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)   
รหัสวิชา ค 20205       รายวิชา  คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      จ านวน    40      ชั่วโมง          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ

ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์

ในสาระต่อไปนี้ ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  การน าอัตราส่วนของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและได้ฝึกปฏิบัติ มีทักษะใน

การแก้ปัญหา โดยใช้หลักเหตุและผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  

และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง และเกิด

กระบวนการคิดอย่างเป็นระเบียบระบบ มีวินัยในการท างาน มีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและบอกสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 

2. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงได้   

3.   บอกอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30o, 45o และ 60o ได้ 

4.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน 

               ชวีิตจริงได้ 

 5.   น าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับระยะทางและความสูงได้ 

 6.   ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

     อย่างเหมาะสม 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 



ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)   
รหัสวิชา ค 20206        รายวิชา  คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       จ านวน   40  ชั่วโมง                   จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  สรุปรายงาน  และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในสาระต่อไปนี้ การแยกตัวประกอบพหุนาม การแยกตัวประกอบพหุนามท่ีดีกรีสูงกว่าสอง 
วงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและได้ฝึกปฏิบัติ มีทักษะใน
การแก้ปัญหา โดยใช้หลักเหตุและผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  
และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

 เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง และเกิด
กระบวนการคิดอย่างเป็นระเบียบระบบ มีวินัยในการท างาน มีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  แยกตัวประกอบพหุนามที่ดีกรีสูงกว่าสองได้ 
 2.  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบพหุนามที่ดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 
 3.  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
   4.  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 5. ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง 
              เหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)   

     รหัสวิชา    ค31201                 รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1        มัธยมศึกษาปีท่ี 4          

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง                จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

   

  ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ เซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและเพาเวอร์

เซต การด าเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบ

นิรนัย ระบบจ านวนจริง จ านวนจริง สมบัติของระบบจ านวนจริง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติการ

ไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้สมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรูป ค่าสัมบูรณ์ โดยใช้ความรู้ ทักษะ/

กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่า ความ จริง รูปแบบของ

ประพจน์ที่สมมูลกัน สัจจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ ค่าความ จริงของประโยคที่มีตัวบ่ง

ปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ และค่าความ จริงของประโยค 

ที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย

การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การ

วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 เพ่ือใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ

สรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและ

การน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ 

ความมุ่งม่ันในการท างาน รู้สามารถ ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ 

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

ผลการเรียนรู้ 

  1. สรุปความคิด รวบยอดเกี่ยวกับ เซต สามารถหายูเนี่ยน อินเตอรเซกชั่น คอมพลีเมนต และผลต่าง 

ของเซตได  

2. น าความรู้เรื่องเซตไปแกโจทยปญหาได 



3.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจ านวนจริง  

4. น าสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจ านวนจริงและการด าเนินการไปใช้ได้  

5. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ได้  

6. แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้ 

7. หาค่าความจริงของประพจน์ และรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน รูปแบบของประพจน์ที่ เป็นสัจนิ
รันดร์ และนิเสธของประพจน์  

8. รูปแบบที่สมมูลและนิเสธประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ และหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัว บ่ง
ปริมาณได้  

9. บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่ก าหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่ 
 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)     
รหัสวิชา   ค31202                   รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2        มัธยมศึกษาปีท่ี 4          
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง           จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
  

 ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ผลคูณคาร์ทีเซียน 

ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ความหมายของฟังก์ชัน การ

ด าเนินการ ของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน ผกผัน และเทคนิคการเขียนกราฟ โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

และฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และ

ฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการ ลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

เรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง 

 เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ ซึ่งมีกราฟ เป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดภาคตัดกรวย 

วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา และการเลื่อนขนาน 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย

การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การ

วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  เพ่ือใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ

สรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและ

การน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ 

ความมุ่งม่ันในการท างาน รู้สามารถ ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ 

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

ผลการเรียนรู้ 

1.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน เขียนกราฟของฟังก์ชันและสร้างฟังก์ชันจากโจทย์ ปัญหาที่

ก าหนดให้ 

2. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันไปใช้แก้ปัญหาได้ 



3.มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และน าความรู้เรื่องฟังก์ชัน เอก

โพเนนเชียล และลอการิทึมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

4. วิเคราะห์และหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น  

5. หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด  

6. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก และน าไปใช้ในการ แก้ปัญหาได้ 

 7. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อก าหนดส่วนต่าง ๆ ของภาคตัดกรวยให้ และเขียน

กราฟของความสัมพันธ์นั้นได้  

8. น าความรู้เรื่องการเลื่อนแกนทางขนานไปใช้ในการเขียนกราฟได้  

9. น าความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)     
รหัสวิชา ค32201                      รายวิชาคณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            เวลาเรียน 80 ชั่วโมง                       จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกทักษะและกระบวนการ จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานในสาระต่อไปนี้ จ านวน

เชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อน  กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว สมการพหุนาม  

ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์  ฟังก์ชันไซน์  โคไซน์ และฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณ

มิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจ านวนจริงหรือมุม อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ  กฎของ

ไซน์และโคไซน์  เวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์และการเท่ากัน  การบวกและการลบเวกเตอร์ การคูณ 

เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ผลคูณเชิงสเกลาร์ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การ
วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณมีทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน 
2. น าสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน การด าเนินการไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. น าความรู้เรื่องจ านวนเชิงซ้อนไปแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มดีกรีไม่

เกินสามและหารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกได้ 
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
5. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ 
7. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 
8. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่ก าหนดให้ได้ 
9. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้ 



10. ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง  
เหมาะสม 

11.  สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงหรือการสร้างแผนภาพ 
12. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง 

ชัดเจน และรัดกุม 
13. เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ 
14. น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และในการ

ด ารงชีวิต 
15. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 

 
รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)     
รหัสวิชา ค32202                      รายวิชาคณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            เวลาเรียน 80 ชั่วโมง                       จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

  

 ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณ ฝึกทักษะและกระบวนการ จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานในสาระต่อไปนี้ เมทริกซ์

และดีเทอร์มินันต์  สัญลักษณ์ของเมทริกซ์ สมบัติของเมทริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น  การแก้

ระบบสมการโดยวิธีดีเทอร์มินันต์ การแก้ระบบสมการโดยการด าเนินการ ตามแถวเบื้องต้น หลักการนับเบื้องต้น กฎเกณฑ์

เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ความน่าจะเป็น  วิธีเรียงสับเปลี่ยน  วธิีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม ความน่า 

เป็นและกฎส าคัญบางประการของความน่าจะเป็น 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย

การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้การ

วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณมีทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเมทริกซ์และการด าเนินการของเมทริกซ์ 
2. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์  n x n เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มไม่เกินสี่ได้ 
3. วิเคราะห์และหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 
5. น าความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้ 
6. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
7. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาได้ 
8. ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้

อย่างเหมาะสม 
9. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงหรือการสร้างแผนภาพ 
10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง 

ชัดเจน และรัดกุม 



11. เชื่อมโยงความรู้เนื้อหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ 

12. น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และในการ
ด ารงชีวิต 

13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
 รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)     
รหัสวิชา  ค 33201                รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            จ านวน  80  ชั่วโมง              จ านวน  2.0  หน่วยกิต 

 
          ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 
ความชันของเส้นโค้ง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท อนุพันธ์อันดับ
สูง  
การหาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต พ้ืนที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 
 โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่างมี
ระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาลิมิตของฟังก์ชันที่ก าหนดได้ 
2. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่ก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
3. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ก าหนดได้ 
4. น าความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ได้ 
5. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ 
6. หาปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่ก าหนดให้และหาพ้ืนที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่ก าหนดให้

ได้ 
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม)     
รหัสวิชา  ค 33202                       รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               จ านวน  80  ชั่วโมง       จ านวน  2.0  หน่วยกิต  

 
          ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ล าดับและอนุกรมอนันต์ ลิมิตของล าดับ ผลบวกของอนุกรมอนันต์ลิมิตของ
ฟังก์ชัน การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง  
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ
เอกรูป 
 โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการท างานอย่างมี
ระบบ ประหยัด สื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาลิมิตของล าดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับกับลิมิตได้ 
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้ และน าความรู้เรื่องล าดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
3. หาค่าตัวแปรสุ่มได้ 
4. น าความรู้การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติไปประยุกต์ได้ 
5. น าความรู้การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินามไปประยุกต์ได้ 
6. น าความรู้การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเอกรูปไปประยุกต์ได้ 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 


