
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 ค21101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ค21102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 ค22101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ค22102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
 ค23101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ค23102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6  1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 
            
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 ค21201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  1 0.5หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ค21202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  2 0.5หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 ค22201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  3 0.5หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ค22202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  4 0.5หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
 ค23201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  5 0.5หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ค23202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์  6 0.5หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 
 

 
 



 
 

โครงสร้างหลักสตูร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รายวิชาพื้นฐาน 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1  จ านวน 40 ชั่วโมง      1.0 หน่วยกิต 
ค31102 คณิตศาสตร์ 2  จ านวน 40 ชั่วโมง      1.0 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม   
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1    จ านวน 60 ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2    จ านวน 60 ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 
แผนการเรียนศิลป์   - คณิตศาสตร์ 
ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1    จ านวน 60 ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2    จ านวน 60 ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รายวิชาพื้นฐาน 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1   จ านวน 40 ชั่วโมง     1.0 หน่วยกิต 
ค32102 คณิตศาสตร์ 2   จ านวน 40 ชั่วโมง     1.0 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม   
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3    จ านวน 80 ชั่วโมง     2.0 หน่วยกิต 
ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4    จ านวน 80 ชั่วโมง     2.0 หน่วยกิต 
 
 
 



 
 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์    
ค32209  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3    จ านวน 60 ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
ค32210  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4     จ านวน 60 ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชาพื้นฐาน 
ค33101 คณิตศาสตร์ 1   จ านวน 40 ชั่วโมง     1.0 หน่วยกิต 
ค33102 คณิตศาสตร์ 2   จ านวน 40 ชั่วโมง     1.0 หน่วยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเติม  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5    จ านวน 80 ชั่วโมง     2.0 หน่วยกิต 
ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6    จ านวน 80 ชั่วโมง     2.0 หน่วยกิต 
 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์    
ค33201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11    จ านวน 80 ชั่วโมง     2.0 หน่วยกิต 
ค33202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12    จ านวน 80 ชั่วโมง     2.0 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา   ค 21101  คณิตศาสตร์ 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       ภาคเรียนที่  1    เวลา   60  ชั่วโมง           จ านวน   1.5   หน่วยกิต           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม จ านวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ และการหาร

จ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง เศษส่วน การ
เปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และการน าความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ใน
ชีวิตจริง ทศนิยม ค่าประจ าหลักของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม (ไม่รวมผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมซ้ า) และจ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ การเขียนเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกก าลัง เมื่อเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 
หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ การอธิบายภาพสองมิติที่ได้จากการมอง ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ แบบรูปและความสัมพันธ์ ค าตอบ
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง   

 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า 
อาชีพ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ/กระบวนการใน
การคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด  
 
ค. 1.1  ม.1/1  
ค. 1.1 ม.1/2  
ค. 1.3  ม.1/1  
ค. 2.2  ม.1/2 
 
 
รวม 4 ตัวช้ีวัด 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา   ค 21102  คณิตศาสตร์ 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       ภาคเรียนที่  2    เวลา   60  ชั่วโมง           จ านวน   1.5   หน่วยกิต           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
อัตราส่วน อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดสว่น การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน 

และร้อยละไปใช้ ในชีวิตจริง การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การสร้าง
เกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ และการสร้างเส้นขนาน คู่อันดับ และกราฟของคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอและการแปล
ความหมายข้อมูล และการน าความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง  

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า 
อาชีพ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ/กระบวนการใน
การคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 

 
ตัวช้ีวัด  
 
 
ค 1.1  ม.1/3    
ค 1.3  ม.1/2    
ค 1.3  ม.1/3    
ค 2.2  ม.1/1    
ค 3.1  ม.1/1    

 
 

รวม 5 ตัวช้ีวัด 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา   ค 22101  คณิตศาสตร์ 3                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนที่  1    เวลา   60  ชั่วโมง           จ านวน   1.5   หน่วยกิต           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
จ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ การเขียนเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม

และน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ใน
ชีวิตจริง การแปลงทางเรขาคณิต   การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน และการน าความรู้เกี่ยวกับการ
แปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา   ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ  ด้าน – มุม – ด้าน, มุม – ด้าน – มุม,    ด้าน – 
ด้าน – ด้าน พหุนาม การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ และการน าความรู้เกี่ยวกับ
สถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า 
อาชีพ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ/กระบวนการใน
การคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 

ค 1.1  ม.2/1 
ค 1.2   ม.2/1 
ค 2.2  ม.2/1  
ค 2.2  ม.2/3  
ค 2.2  ม.2/4 
ค 3.1   ม.2/1 

 
 
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา   ค 22102  คณิตศาสตร์ 1                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนที่  2    เวลา   60  ชั่วโมง           จ านวน   1.5   หน่วยกิต           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
การคิดค านวณ เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม ทศนิยมซ้ าในรูปเศษส่วนและฝึกการแก้ปัญหาความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง  จ านวนตรรกยะ  จ านวนอตรรกยะ รากที่สอง  รากที่สาม และการน าความรู้
เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  บทกลับของทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  และการน าความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง  พ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก และการน าความรู้
เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก และ
การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและ
รูปสามเหลี่ยม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยการใช้สมบัติการแจกแจง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า 
อาชีพ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ/กระบวนการใน
การคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ม.2/2   
ค 1.2  ม.2/2 
ค 2.1  ม.2/1 
ค 2.1  ม.2/2 
ค 2.2  ม.2/2 
ค 2.2  ม.2/5 
 

 
รวมทั้งหมด   6   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ค21201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       ภาคเรียนที่  1    เวลา   20  ชั่วโมง           จ านวน   0.5   หน่วยกิต           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
เศษส่วนละทศนิยม ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม และการน าความรู้เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ใน

ชีวิตจริง  เลขยกก าลัง การเขียนจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า 
อาชีพ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ/กระบวนการใน
การคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
ค 1.1   ม.1/1 
ค 1.1   ม.1/2 
 
 
รวม  2   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ค 21202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       ภาคเรียนที่  2    เวลา   20  ชั่วโมง           จ านวน   0.5   หน่วยกิต           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  และการน าความรู้
เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง   

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า 
อาชีพ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ/กระบวนการใน
การคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
ค 1.3   ม.1/2 
ค 1.3   ม.1/3 
ค 2.2   ม.1/1 
 
 
รวม  3   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ค22201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนที่  1    เวลา   20  ชั่วโมง           จ านวน   0.5   หน่วยกิต           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็น
พหุนาม 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า 
อาชีพ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ/กระบวนการใน
การคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
ค 1.2   ม.2/1 
 
 
รวม  1   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ค 22202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนที่  2    เวลา   20  ชั่วโมง           จ านวน   0.5   หน่วยกิต           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศึกษา  ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจกแจง  ก าลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของ
ก าลัง   

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า 
อาชีพ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา ทักษะ/กระบวนการใน
การคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ ทัพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า อาชีพ แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
ค 1.2   ม.2/2 
 
 
รวม  1   ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค23101  คณิตศาสตร ์
รายวิชาพื้นฐาน                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1        เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  ฝึกการแก้ปัญหา  ศึกษา     
ฝึกทักษะกระบวนการในสาระต่อไปนี้  พื้นที่ผิวและปริมาตร  สมบัติลักษณะ  พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  
พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลม  การเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือปริมาตรในระบบเดียวกันหรือ
ต่างระบบ  รวมถึงการเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความจุหรือปริมาตรและการใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่  และ
ปริมาตรในการแก้ปัญหา  ระบบสมการเชิงเส้น  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ  โจทย์
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ความคล้าย                 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้าย
และการน าไปใช้  
 โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา โดยใช้
เหตุผลการสื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  รับผิดชอบ       มี
วิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง   
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ค 1.3 ม.3/2      
ค 2.1 ม.3/1      
ค 2.1 ม.3/2      
ค 2.2 ม.3/1       

 
รวมทั้งหมด     4     ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 



ค23102  คณิตศาสตร ์
รายวิชาพื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 2        เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่อไปนี้  อสมการ  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                 
ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  การใช้ความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์และประกอบการตัดสินใจ  สถิติ  การส ารวจความคิดเห็น  ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  ค่ากลาง
ของข้อมูลและการน าไปใช้  การวิเคราะห์ข้อมูล  การใช้สถิติประกอบการตัดสินใจ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ   
 โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน  ได้ศึกษาค้นคว้าโดย
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงานเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลการสื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  รับผิดชอบ       มี
วิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง   
 
รหัสตัวช้ีวัด    

ค 1.3 ม.3/1    
ค 2.2  ม.3/2    
ค 3.1 ม .3/1   
ค 3.2 ม.3/2     
 

รวมทั้งหมด     4     ตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค23202  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1       เวลา 20 ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาใน การ
ให้เหตุผลเกี่ยวกับวงกลม  สมบัติเกี่ยวกับวงกลม ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต  ทฤษฎี
เกี่ยวกับวงกลม        ระบบสมการ  การแก้ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการดีกรีมีดีกรีไม่เกินสอง  โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการดีกรีมีดีกรีไม่เกิน 
 โดยจัดประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดย
การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การ
ให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการที่ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ      มี
วิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
 

ค 1.3  ม.3/3 
 ค 2.2 ม.3/3   
 
รวม  2  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค23201  เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 2        เวลา 20 ชั่วโมง     จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาในการ
แยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเป็นผลต่างของก าลังสอง  การแยกตัว
ประกอบของ  พหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงท่ีมี
สัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง ท่ีมี
สัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ ฟังก์ชันก าลังสอง    กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง      

โดยจัดประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  โดยการ
ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ีไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ    มีวิจารณญาณ  และ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 

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



ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
รหัสวิชา ค31101  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1 หน่วยกิต 

.................................................................. 
 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต 
ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์และตัวเชื่อม 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.1  ม.4/1 
รวม 3 ตัวชี้วัด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
รหัสวิชา ค31102  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1 หน่วยกิต 
.................................................................. 

 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ หลักการนับเบื้องต้น หลักการคูณและหลักการบวก การเรียง
สับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันหมด ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 3.2  ม.4/1 ,.4/2 
   
รวม 2 ตัวชี้วัด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค31201  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 80 ชั่วโมง   จ านวน 2 หน่วยกิต 

.................................................................. 
 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนี่ยน 
อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์ ประพจน์และตัวเชื่อม ประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณตัว
เดียว การอ้างเหตุผล จ านวนจริงและพหุนาม จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง
และสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง จ านวนจริงในรูปกรณ์และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลัง ตัวประกอบ
ของพหุนาม สมการและอสมการพหุนาม สมการและอสมการเศษส่วนพหุนาม สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์
ของพหุนาม 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.1  ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 
 ค 1.3  ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 
   
รวม 6 ตัวชี้วัด 
  

 
 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค31202  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 80 ชั่วโมง   จ านวน 2 หน่วยกิต 
.................................................................. 

 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ ฟังก์ชันและกราฟ การบวก การลบ การคูณและการหาร
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียล 
สมการลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์ จุดและเส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเปอร์โบลา 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.2  ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 
 ค 1.3  ม.4/3 
 ค 2.3  ม.4/1  
   
รวม 6 ตัวชี้วัด 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 



รหัสวิชา ค32101  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1 หน่วยกิต 

.................................................................. 
 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ เลขยกก าลัง รากท่ี n ของจ านวนจริง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นตรรกยะ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.1  ม.5/1 
 ค 1.2 ม.5/1 ม5/2   
รวม 3 ตัวชี้วัด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 



รหัสวิชา ค32102  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1 หน่วยกิต 

.................................................................. 
 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุ
กรมเรขาคณิต ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.1  ม.5/2 
 ค 1.3 ม.5/1   
รวม 2 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

รหัสวิชา ค32201  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 80 ชั่วโมง   จ านวน 2 หน่วยกิต 

.................................................................. 
 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ เมทริกซ์ และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ์ การคูณ
เมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
โดยใช้เมทริกซ์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์
และกฎของไซน์  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.2  ม.5/1 
 ค 1.3 ม.5/2 ม5/3  ม.5/4 ม.5/5 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 



รหัสวิชา ค32202  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 80 ชั่วโมง   จ านวน 2 หน่วยกิต 

.................................................................. 
 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน รากท่ี n ของ
จ านวนเชิงซ้อน แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม การบวก การลบ
เวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ เวคเตอร์ในสามมิติ  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.1  ม.5/1  ม5/2 
 ค 1.3  ม.5/6 
 ค 2.4    ม5/1 ม5/2   
รวม 5 ตัวชี้วัด 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

รหัสวิชา ค33101  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1 หน่วยกิต 

.................................................................. 
 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ สถิติ ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลางของข้อมูล เช่น ฐาน
นิยม, มัธยฐาน, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต. ค่าการกระจายของข้อมูลเช่น พิสัย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ความ
แปรปรวน. การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายค่าสถิติ  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 3.1  ม.6/1 
   
รวม 1 ตัวชี้วัด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 



รหัสวิชา ค33102  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40 ชั่วโมง   จ านวน 1 หน่วยกิต 

.................................................................. 
 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ สถิติ ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลางของข้อมูล เช่น ฐาน
นิยม, มัธยฐาน, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต. ค่าการกระจายของข้อมูลเช่น พิสัย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ความ
แปรปรวน. การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายค่าสถิติ  

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 3.1  ม.6/1 
   
รวม 1 ตัวชี้วัด 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

รหัสวิชา ค33201  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1   เวลา 80 ชั่วโมง   จ านวน 2 หน่วยกิต 

.................................................................. 
 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ สถิติ ข้อมูล ต าแหน่งที่ของข้อมูล ค่ากลางของข้อมูล เช่น ฐาน
นิยม, มัธยฐาน, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต. ค่าการกระจายของข้อมูลเช่น พิสัย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ความ
แปรปรวน. การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายค่าสถิติ การแจกแจงความ
น่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
และกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 3.1  ม.6/1 
 ค 3.2 ม.6/1  
รวม 2 ตัวชี้วัด 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 



รหัสวิชา ค33202  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2   เวลา  80 ชั่วโมง   จ านวน 2 หน่วยกิต 

.................................................................. 
 การศึกษา ฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้ ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์ ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต ลิมิตของล าดับอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ผลบวกของอนุกรมอนันต์ การน า
ความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์

เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ค 1.2  ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 
 ค 4.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3  
รวม 7 ตัวชี้วัด 
  

 

 
 
 
 

 
 


