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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<คณิตศาสตร@             รหัสวิชา ค 11101             รายวิชา คณิตศาสตร@ 1       

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 1                         เวลา 200 ช่ัวโมง               จำนวน  5  หน5วยกิต 

 

               ศึกษา ฝ+กทักษะการคิดคำนวณ และฝ+กการแก9ป;ญหาในสาระตAอไปน้ี การใช9จำนวนบอกปริมาณท่ี

ได9จากการนับ การอAาน และการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไมAเกิน 100 และ 0 

การนับทีละ 1 และทีละ 10 การบอกอันดับท่ี  การแสดงจำนวนนับไมAเกิน 20  ในรูปความสัมพันธVของจำนวน

แบบสAวนยAอย   สAวนรวม หลักและคAาของเลขโดดในแตAละหลักการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับในรูปกระจาย 

การเปรียบเทียบจำนวน การใช9เคร่ืองหมาย  = ≠ > <  การเรียงลำดับจำนวนไมAเกิน 5 จำนวน ความหมายของ

การบวก ความหมายของการลบการหาผลบวก การหาผลลบ ความสัมพันธVของการบวกและการลบ โจทยVป;ญหา แบบรูป

ของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ การ

เปรียบเทียบและการวัดความยาวเป̀นเซนติเมตร เป̀นเมตร การเปรียบเทียบและการวัดน้ำหนักเป̀นกิโลกรัม 

เป̀นขีด  โจทยVป;ญหาการบวก และโจทยVป;ญหาการลบเก่ียวกับความยาว น้ำหนัก การจำแนกรูปสามเหล่ียม 

รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย การใช9ข9อมูลจากแผนภูมิ

รูปภาพ เม่ือกำหนดรูป 1 รูปแทน 1 หนAวย ในการหาคำตอบของโจทยVป;ญหา 

               จัดประสบการณVหรือการสร9างสถานการณVท่ีใกล9ตัว ให9ผู9เรียนได9ศึกษาค9นคว9าจากการปฏิบัติจริง 

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรVเก่ียวกับการแก9ป;ญหา                    

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตรV การเช่ือมโยง การให9เหตุผล และการคิดสร9างสรรคV 

               สามารถทำงานอยAางเป̀นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ                    

มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง รวมท้ังตระหนักในคุณคAาและมีเจตคติท่ีดีตAอคณิตศาสตรV 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 

ค 1.2 ป.1/1 

ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2 

ค 2.2 ป.1/1 

ค 3.1 ป.1/1 

รวมท้ังหมด 10 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<คณิตศาสตร@             รหัสวิชา ค 12101             รายวิชา คณิตศาสตร@ 2       

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 2                         เวลา 200 ช่ัวโมง               จำนวน  5  หน5วยกิต 

 

                  ศึกษา ฝ+กทักษะการคิดคำนวณ และฝ+กการแก9ป;ญหาในสาระตAอไปน้ี การอAานและการเขียน

ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ไมAเกิน 1,000 และ 0  การนับทีละ 2 ทีละ 5 ที

ละ 10 และทีละ 100 จำนวนคูA จำนวนค่ี หลัก คAาของเลขโดดในแตAละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

ในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวน การบวกและการลบจำนวน ความหมายของการคูณ

และการหาร การหาผลคูณ การหาผลหารและเศษ ความสัมพันธVของการคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ 

หารระคน และโจทยVป;ญหาแบบรูปของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ้ำ

ของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ การวัดและการเปรียบเทียบความยาวเป̀นเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเน

ความยาวเป̀นเมตรการวัดและการเปรียบเทียบน้ำหนักเป̀นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดและ

เปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป̀นช9อนชา ช9อนโตlะ ถ9วยตวง ลิตร โจทยVป;ญหาการบวกและโจทยVป;ญหาการ

ลบเก่ียวกับความยาว น้ำหนัก ปริมาตรและความจุการบอกเวลาเป̀นนาmิกาและนาที (ชAวง 5 นาที) การบอก

ระยะเวลาและการเปรียบเทียบ ระยะเวลาเป̀นช่ัวโมง เป̀นนาที การอAานปฏิทิน โจทยVป;ญหาเก่ียวกับเวลา การ

จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม และวงรี การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช9แบบของรูป 

การใช9ข9อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ เม่ือกำหนด  รูป 1 รูป แทน 2 หนAวย 5 หนAวย หรือ 10 หนAวยในการหา

คำตอบของโจทยVป;ญหา 

               จัดประสบการณVหรือการสร9างสถานการณVท่ีใกล9ตัว ให9ผู9เรียนได9ศึกษาค9นคว9าจากการปฏิบัติจริง 

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรVเก่ียวกับการแก9ป;ญหา                    

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตรV การเช่ือมโยง การให9เหตุผล และการคิดสร9างสรรคV 

               สามารถทำงานอยAางเป̀นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ                    

มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง รวมท้ังตระหนักในคุณคAาและมีเจตคติท่ีดีตAอคณิตศาสตรV 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 

ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 

ค 2.2 ป.2/1 

ค 3.1 ป.2/1 

รวมท้ังหมด 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<คณิตศาสตร@             รหัสวิชา ค 13101             รายวิชา คณิตศาสตร@ 3       

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 3                         เวลา 200 ช่ัวโมง               จำนวน  5  หน5วยกิต 

 

                  ศึกษา ฝ+กทักษะการคิดคำนวณ และฝ+กการแก9ป;ญหาในสาระตAอไปน้ี การอAาน การเขียนตัวเลข

ฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมAเกิน 100,000 และ0 หลักคAาของเลขโดดในแตAละ

หลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  การบวกและการ

ลบ การคูณ การหารยาวและการหารส้ัน การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก9โจทยVป;ญหาและการสร9างโจทยV

ป;ญหาพร9อมท้ังหาคำตอบ เศษสAวนท่ีตัวเศษน9อยกวAาหรือเทAากับตัวสAวน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

เศษสAวน การบวกและการลบเศษสAวน การแก9โจทยVป;ญหาการบวกและโจทยVป;ญหาการลบเศษสAวน แบบรูป

ของจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทAา ๆ กัน การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงิน แบบใช9จุด การ

เปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน การอAานและเขียนบันทึกรายรับ รายจAาย   การแก9โจทยVป;ญหา

เก่ียวกับเงิน การบอกเวลาเป̀นนาmิกาและนาที การเขียนบอกเวลาโดยใช9มหัพภาค (.)  หรือทวิภาค (:) และ

การอAาน  การบอกระยะเป̀นช่ัวโมงและนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช9ความสัมพันธVระหวAางช่ัวโมงกับ

นาที การอAานและการเขียนบันทึกกิจกรรมท่ีระบุเวลา  การแก9โจทยVป;ญหาเก่ียวกับเวลาและระยะเวลา การวัด

ความยาวเป̀นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร การเลือกเคร่ืองวัดความยาวท่ีเหมาะสม การ

คาดคะเนความยาวเป̀นเมตรและเป̀นเซนติเมตร การเปรียบความยาวโดยใช9ความสัมพันธVระหวAางหนAวยความ

ยาว การแก9โจทยVป;ญหาเก่ียวกับความยาว การเลือกเคร่ืองช่ังท่ีเหมาะสม การคาดคะเนน้ำหนักเป̀นกิโลกรัม

และเป̀นขีด การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช9ความสัมพันธVระหวAางกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม การแก9

โจทยVป;ญหาเก่ียวกับน้ำหนักการวัดปริมาตรและความจุเป̀นลิตรและมิลลิลิตร  การเลือกเคร่ืองตวงท่ีเหมาะสม 

การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป̀นลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ โดยใช9ความสัมพันธVระหวAาง

ลิตรกับมิลลิลิตร ช9อนชา ช9อนโตlะ ถ9วยตวงกับมิลลิลิตร การแก9โจทยVป;ญหาเก่ียวกับปริมาตรและความจุท่ีมี

หนAวยเป̀นลิตรและมิลลิลิตร รูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร การเก็บรวบรวม

ข9อมูลและจำแนกข9อมูล การอAานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ การอAานและการเขียนตารางทางเดียว 

               จัดประสบการณVหรือการสร9างสถานการณVท่ีใกล9ตัว ให9ผู9เรียนได9ศึกษาค9นคว9าจากการปฏิบัติจริง 

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรVเก่ียวกับการแก9ป;ญหา                    

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตรV การเช่ือมโยง การให9เหตุผล และการคิดสร9างสรรคV 

               สามารถทำงานอยAางเป̀นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ                    

มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง รวมท้ังตระหนักในคุณคAาและมีเจตคติท่ีดีตAอคณิตศาสตรV 
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รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11 

ค 1.2 ป.3/1 

ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, ป.3/11,  

        ป.3/12, ป.3/13  ค 2.2 ป.3/1  ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2 

รวมท้ังหมด 28 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<คณิตศาสตร@             รหัสวิชา ค 14101             รายวิชา คณิตศาสตร@ 4       

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 4                          เวลา 160 ช่ัวโมง               จำนวน  4  หน5วยกิต 

 

               ศึกษา ฝ+กทักษะการคิดคำนวณ และฝ+กการแก9ป;ญหาในเน้ือหาตAอไปน้ี การอAาน  การเขียนตัวเลข

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนท่ีมากกวAา100,000 หลักคAาประจำหลักและคAาของเลขโดด

ในแตAละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายการเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 

คAาประมาณของจำนวนนับและการใช9เคร่ืองหมาย ≈การบวกและการลบจำนวนท่ีมากกวAา 100,000 การคูณ

และการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การประมาณผลลัพธVของการบวก การลบ การคูณการหาร การแก9

โจทยVป;ญหาและการสร9างโจทยVป;ญหาพร9อมท้ังหาคำตอบ แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจากการคูณ การหารด9วย

จำนวนเดียวกัน เศษสAวนแท9 เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธVระหวAางจำนวนคละและเศษเกิน เศษสAวนท่ี

เทAากันเศษสAวนอยAางต่ำ และเศษสAวนท่ีเทAากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสAวน จำนวนคละ

การบวก การลบเศษสAวนและจำนวนคละ การแก9โจทยVป;ญหาการบวกและโจทยVป;ญหาการลบเศษสAวนจำนวน

คละการอAานและการเขียนทศนิยมไมAเกิน 3 ตำแหนAง หลัก คAาประจำหลัก คAาของเลขโดดในแตAละหลักของ

ทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมท่ีเทAากัน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

ทศนิยม การบวก การลบทศนิยม การแก9โจทยVป;ญหาการบวก การลบ ทศนิยมไมAเกิน 2 ข้ันตอน การบอก

ระยะเวลาเป̀นวินาที นาที ช่ัวโมง วัน สัปดาหV เดือน ปu การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช9ความสัมพันธVระหวAาง

หนAวยเวลา การอAานตารางเวลา การแก9โจทยVป;ญหาเก่ียวกับเวลาระนาบ จุด เส9นตรง รังสี สAวนของเส9นตรง

และสัญลักษณVแสดงเส9นตรง รังสี สAวนของเส9นตรง มุมสAวนประกอบของมุม การเรียกช่ือมุม สัญลักษณVแสดง

มุม ชนิดของมุม การวัดขนาดของมุม โดยใช9โพรแทรกเตอรV การสร9างมุมเม่ือกำหนดขนาดของมุม ชนิดและ

สมบัติของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก การสร9างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก พ้ืนท่ีของ

รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก การแก9โจทยVป;ญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก การอAานและ

การเขียนแผนภูมิแทAง (ไมAรวมการยAนระยะ) การอAานตารางสองทาง  

               จัดประสบการณVหรือการสร9างสถานการณVท่ีใกล9ตัว ให9ผู9เรียนได9ศึกษาค9นคว9าจากการปฏิบัติจริง 

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรVเก่ียวกับการแก9ป;ญหา                    

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตรV การเช่ือมโยง การให9เหตุผล และการคิดสร9างสรรคV 

               สามารถทำงานอยAางเป̀นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ                    

มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง รวมท้ังตระหนักในคุณคAาและมีเจตคติท่ีดีตAอคณิตศาสตรV 
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รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1     ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9 

            ป.4/10, ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป4/16 

ค 2.1     ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

ค 2.2      ป.4/1, ป.4/2 

ค 3.1      ป.4/1 

รวมท้ังหมด 22 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<คณิตศาสตร@             รหัสวิชา ค 15101             รายวิชา คณิตศาสตร@ 5       

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 5                          เวลา 160 ช่ัวโมง               จำนวน  4  หน5วยกิต 

                 ศึกษา ฝ+กทักษะการคิดคำนวณ และฝ+กการแก9ป;ญหาในเน้ือหาตAอไปน้ี การเปรียบเทียบเศษสAวน

และจำนวนคละ การบวก การลบเศษสAวนและจำนวนคละ การคูณ การหารของเศษสAวนและจำนวนคละ การ

บวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสAวนและจำนวนคละการแก9โจทยVป;ญหาเศษสAวนและจำนวนคละ 

ความสัมพันธVระหวAางเศษสAวนและทศนิยม คAาประมาณของทศนิยม ไมAเกิน 3 ตำแหนAงให9เป̀นจำนวนเต็มหนAวย

ทศนิยม 1 ตำแหนAง และ 2 ตำแหนAง การใช9เคร่ืองหมาย ≈ การประมาณผลลัพธVของการบวก การลบ การคูณ

การหารทศนิยม การคูณทศนิยม การหารทศนิยม ความสัมพันธVระหวAางหนAวยความยาวเซนติเมตรกับ

มิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร ความสัมพันธVระหวAางหนAวยน้ำหนัก กิโลกรัมกับกรัม 

ความสัมพันธVระหวAางหนAวยความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร การแก9

โจทยVป;ญหาเก่ียวกับ ความยาวและน้ำหนักโดยใช9ความรู9เก่ียวกับทศนิยมและการเปล่ียนหนAวยการแก9โจทยV

ป;ญหาโดยใช9บัญญัติไตรยางศV การอAานและการเขียนร9อยละหรือเปอรVเซ็นตV การแก9โจทยVป;ญหา    ร9อยละเส9น

ต้ังฉากและสัญลักษณVแสดงการต้ังฉาก เส9นขนานและสัญลักษณVแสดงการขนาน การสร9างเส9นขนานมุมแย9ง 

มุมภายในและมุมภายนอกท่ีอยูAบนข9างเดียวกันของเส9นตัดขวาง ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมการสร9างรูป

ส่ีเหล่ียม ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด9านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปuยกปูนการแก9

โจทยVป;ญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด9านขนาน และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปuยกปูน 

ลักษณะและสAวนตAาง ๆ ของปริซึม ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก ความสัมพันธVระหวAาง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศกVเซนติเมตร และลูกบาศกVเมตร การแก9โจทยVป;ญหาเก่ียวกับ

ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การอAานและการเขียนแผนภูมิ

แทAง การอAานกราฟเส9น 

                จัดประสบการณVหรือการสร9างสถานการณVท่ีใกล9ตัว ให9ผู9เรียนได9ศึกษาค9นคว9าจากการปฏิบัติจริง 

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรVเก่ียวกับการแก9ป;ญหา                    

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตรV การเช่ือมโยง การให9เหตุผล และการคิดสร9างสรรคV 

               สามารถทำงานอยAางเป̀นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ                    

มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง รวมท้ังตระหนักในคุณคAาและมีเจตคติท่ีดีตAอคณิตศาสตรV 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป5/5, ป5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 

ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 

ค 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 

ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2 

รวมท้ังหมด 19 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการเรียนรู<คณิตศาสตร@             รหัสวิชา ค 16101             รายวิชา คณิตศาสตร@ 6       

ช้ันประถมศึกษาปIท่ี 6                          เวลา 160 ช่ัวโมง               จำนวน  4  หน5วยกิต 

 

                 ศึกษา ฝ+กทักษะการคิดคำนวณ และฝ+กการแก9ป;ญหาในเน้ือหาตAอไปน้ี ตัวประกอบ  จำนวน

เฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การแก9โจทยVป;ญหาเก่ียวกับ ห.ร.ม.และ 

ค.ร.น.  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสAวนและจำนวนคละโดยใช9ความรู9เร่ือง ค.ร.น. การบวก การลบ

เศษสAวนและจำนวนคละ โดยใช9ความรู9เร่ือง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสAวนและจำนวนคละ 

การแก9โจทยVป;ญหาเศษสAวนและจำนวนคละ ความสัมพันธVระหวAางเศษสAวนและทศนิยม การหารทศนิยม แก9

โจทยVป;ญหาเก่ียวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินตAางประเทศ) อัตราสAวน อัตราสAวนท่ีเทAากัน และมาตราสAวน 

การแก9โจทยVป;ญหาอัตราสAวนและมาตราสAวน การแก9โจทยVป;ญหาร9อยละ การแก9ป;ญหาเก่ียวกับแบบรูป

ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด9วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การแก9โจทยVป;ญหาเก่ียวกับปริมาตรของ

รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด9วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียม มุม

ภายในของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปหลายเหล่ียม การแก9โจทยVป;ญหาเก่ียวกับความ

ยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของวงกลม การแก9โจทยVป;ญหาเก่ียวกับ

ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของวงกลม ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม การสร9างรูปสามเหล่ียม สAวนตAาง ๆ 

ของวงกลม การสร9างวงกลม ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม 

พีระมิด ใช9ข9อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทยVป;ญหา 

               จัดประสบการณVหรือการสร9างสถานการณVท่ีใกล9ตัว ให9ผู9เรียนได9ศึกษาค9นคว9าจากการปฏิบัติจริง 

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรVเก่ียวกับการแก9ป;ญหา                    

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตรV การเช่ือมโยง การให9เหตุผล และการคิดสร9างสรรคV 

               สามารถทำงานอยAางเป̀นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ                    

มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง รวมท้ังตระหนักในคุณคAาและมีเจตคติท่ีดีตAอคณิตศาสตรV 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป6/5, ป6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10, ป.6/11, ป.6/12 

ค 1.2 ป.6/1 

ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 

ค 3.1 ป.6/1 

รวมท้ังหมด 21 ตัวช้ีวัด 

 



54 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค21101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหา  จำนวนตรรกยะจำนวนเต็ม  สมบัติของจำนวนเต็ม 

ทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม

บวก การนำความรู้เก่ียวกับจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา ก า ร ส ร้ า ง

ทางเรขาคณิต การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทาง

เรขาคณิต การนำความรู้เก่ียวกับการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริงเลขยกกำลัง ความหมายของ

เลขยกกำลัง การคูณการหารเลขยกกำลัง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมและการ

เปรียบเทียบทศนิยม การบวกการลบทศนิยม การคูณและการหารทศนิยม เศษส่วนและการเปรียบเทียบ

เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน การคูณและการหารเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วน

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพท่ีได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง 

ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค1.1 ม.1/1, ม.1/ 2 

ค 2.2 ม.1/1, ม.1/ 2 

รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค21102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เก่ียวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิต

จริง อัตราส่วนอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน การนำความรู้เก่ียวกับอัตราส่วน สัดส่วนและ

ร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

และกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง  สถิติการต้ังคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

นำเสนอข้อมูล ได้แก่ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม  การแปลความหมาย

ข้อมูล การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค1.1 ม.1/3 

ค1.3 ม.1/ 1, ม 1/2 , ม 1/3 

ค3.1 ม.1/1 

รวมท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค22102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ทฤษฎีบทพีทาโกรัสทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ

การนำความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง จำนวนจริงจำนวนอตรรกยะ จำนวน

จริง รากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนตรรกยะ การนำความรู้เก่ียวกับจำนวนจริงไปใช้ ปริมาตรและพ้ืนท่ีผิว 

การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เก่ียวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ใน

การแก้ปัญหา การหาพ้ืนท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน การนำ

ความรู้เก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา สมบัติของเลขยกกำลัง การดำเนินการของเลข

ยกกำลัง สมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกกำลัง พหุนาม พหุนาม การบวก การลบ  และการคูณของพหุนาม การ

หารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง เป็นต้น 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสและตัวช้ีวัด 

          ค1.1 ม.2/1, ม.2/2 

ค1.2 ม.2/1 

ค2.1ม.2/1  ม 2/2 ม 2/3 

ค2.2ม.2/5 

รวมท้ังหมด 7 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค22102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาสถิติ(ต่อ) การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพ

จุด แผนภาพต้น- ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

การเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม การนำความรู้เก่ียวกับความเท่ากันทุก

ประการไปใช้ในการแก้ปัญหาเส้นขนานสมบัติเก่ียวกับเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม การสร้างทางเรขาคณิต

การนำความรู้เก่ียวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัว

ประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

รหัสและตัวช้ีวัด 

       ค2.1 ม.2/1, ม.2/2 

ค2.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

รวมท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค23101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ระบบสมการระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การ

แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำความรู้เก่ียวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการ

แก้ปัญหา สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 

การนำความรู้เก่ียวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา ฟังก์ชันกำลังสองกราฟของ

ฟังก์ชันกำลังสอง การนำความรู้เก่ียวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา การแยกตัวประกอบของพหุ

นามการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง สถิติ  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แผนภาพ

กล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง ความน่าจะเป็นเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 

ความน่าจะเป็น การนำความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

รหัสและตัวช้ีวัด 

ค1.2 ม.3/1, ม.3/2 

ค1.3 ม.3/2, ม.3/3 

ค3.1 ม.3/1 

ค3.2 ม.3/1 

รวมท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค23102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เก่ียวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการ

แก้ปัญหาพ้ืนท่ีผิวการหาพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมการนำความรู้เก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด 

กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา ปริมาตรการหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมการนำ

ความรู้เก่ียวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา ความคล้ายรูปสามเหล่ียมท่ี

คล้ายกัน การนำความรู้เก่ียวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา อัตราส่วนตรีโกณมิติอัตราส่วนตรีโกณมิติ

การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณ มิติของมุม  30 องศา 45 องศา และ  60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

วงกลม  คอร์ดและเส้นสัมผัส ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

รหัสและตัวช้ีวัด 

ค1.3 ม.3/1 

ค2.1 ม.3/1, ม.3/2 

ค2.2 ม.3/2,ม.3/3 

รวมท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค31101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เซต ความรู้เบ้ืองต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเก่ียวกับ

เซต  ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต  ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ประพจน์และตัวเช่ือม 

(นิเสธ  และ  หรือ  ถ้า...แล้ว...  ก็ต่อเม่ือ) 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่ า ง ๆ ใ น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น ำ ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  

ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

รหัสและตัวช้ีวัด 

ค1.1 ม.4/1 

รวมท้ังหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค31102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหา หลักการนับเบ้ืองต้น หลักการบวกและการคูณ การ

เรียงสับเปล่ียนเชิงเส้นกรณีท่ีส่ิงของแตกต่างกันท้ังหมด การจัดหมู่กรณีท่ีส่ิงของแตกต่างกันท้ังหมด ความ

น่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่ า ง ๆ ใ น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น ำ ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  

ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

รหัสและตัวช้ีวัด 

ค3.2 ม.4/1, ม.4/2 

รวมท้ังหมด 2 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค32101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เลขยกกำลัง รากท่ี n ของจำนวนจริง เม่ือ n เป็น

จำนวนนับท่ีมากกว่า 1 เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน 

(ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันข้ันบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล) 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่ า ง ๆ ใ น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น ำ ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  

ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

รหัสและตัวช้ีวัด 

ค1.1 ม.5/1 

ค1.2 ม.5/1 

รวมท้ังหมด 2 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค32102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ลำดับและอนุกรม  ลำดับเลขคณิตและลำดับ

เรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  ดอกเบ้ียและมูลค่าของเงิน ดอกเบ้ีย มูลค่าของเงิน ค่าราย

งวด 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่ า ง ๆ ใ น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น ำ ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  

ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

รหัสและตัวช้ีวัด 

ค1.2 ม.5/2  

ค1.3 ม.5/1 

รวมท้ังหมด 2 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค33101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ฝึกทักษะการแก้ปัญหา สถิติ ข้อมูล ตำแหน่งท่ีของข้อมูล ค่ากลาง (ฐานนิยม 

มัธยฐาน ค่าเฉล่ียเลขคณิต) 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่ า ง ๆ ใ น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น ำ ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  

ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

รหัสและตัวช้ีวัด 

ค3.1 ม.6/1 

รวมท้ังหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ค33102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิ เคราะห์  อธิบาย  ฝึก ทักษะการแก้ ปัญหา ค่ าการกระจาย  (พิ สัย  ส่วน เบ่ียงเบน

มาตรฐาน  ความแปรปรวน) การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายของค่าสถิติ 

โดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้

ต่ า ง ๆ ใ น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น ำ ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  

ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

รหัสและตัวช้ีวัด 

ค3.1 ม.6/1 

รวมท้ังหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค21201คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1     เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เลขยกกำลัง  เข้าใจและอธิบายเก่ียวกับเลขยก

กำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม คูณและหาร      เลขยกกำลังท่ีมีฐานเดียวกันและเลขช้ีกำลังเป็นจำนวน

เต็มได้ เขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  ( เม่ือ    และ   เป็นจำนวนเต็ม) 

การประยุกต์เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละการนำความรู้เก่ียวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

ได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ใน

คณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ และมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบ มี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้สมบัติของเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงได้ 

 2. คูณและหารเลขยกกำลังท่ีมีฐานเดียวกันและเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มได้ 

 3. ใช้ความรู้เก่ียวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ 

              ปัญหาในชีวิตจริงได้ 

 4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง 

             คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง 

             คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2     เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหา การสร้างทางเรขาคณิตการสร้างพ้ืนฐานทาง

เรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การนำความรู้เก่ียวกับการสร้าง

พ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตอธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตสามมิติหน้า

ตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ระบุภาพสองมิติท่ีได้จากการมองด้านหน้า 0(front view) ด้านข้าง (side  view)  

หรือด้านบน (top view )  ของรูปเรขาคณิตสามมิติ วาด ออกแบบ หรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติท่ี

ประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

ได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง

คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ใน

คณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ และมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบ มี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สร้างและบอกข้ันตอนการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตได้ 

 2. สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตและบอกข้ันตอนการ 

              สร้างได้ 

 3. ระบุภาพสองมิติท่ีได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างหรือด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี 

              กำหนดให้ได้ 

 4. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ได้ 

 5. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง 

              คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง 

              คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค22201คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1     เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหากรณฑ์ท่ีสาม สมบัติของ  ∛𝑎  เม่ือ  𝑎³   การ

ดำเนินการของจำนวนจริงซ่ึงเก่ียวกับกรณฑ์ท่ีสาม และการนำไปใช้ การประยุกต์ของ  พหุนาม  พหุนาม การ

บวก การลบ พหุนาม การคูณและการหารพหุนาม     การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจำนวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็น

จำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม  มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษา  และสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย  และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน

คณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ  รอบคอบ  รับผิดชอบ  มี

วิจารณญาณ  มีความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน  รักความ

เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงท่ีอยู่ในรูป ∛𝑎 เม่ือ 𝑎 ≥0 และ 𝑏 ≥0 

2. บวก ลบ พหุนาม  คูณและหารพหุนามได้ 

3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำ 

   เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 

4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 

5. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล    การส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง  

   คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง  

   คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค22202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาการนำไปใช้ของพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร การหา

พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย และทรงกลม เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบ

เดียวกันหรือต่างระบบ  และเปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตร คาดคะเนเก่ียวกับการวัดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้ความรู้เก่ียวกับพ้ืนท่ี   พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อธิบายลักษณะและสมบัติของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม    การประยุกต์การแปลงทาง

เรขาคณิต  การเล่ือนขนาน  การสะท้อน  และการหมุน 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม  มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษา  และสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย  และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน

คณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ  รอบคอบ  รับผิดชอบ  มี

วิจารณญาณ  มีความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน  รักความ

เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

ผลการเรียนรู้ 

1. หาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมได้ 

2. บอกภาพท่ีเกิดข้ึนจากการเล่ือนขนานการสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบ  และอธิบายวิธีการท่ีจะได้ภาพท่ี

ปรากฏเม่ือกำหนดรูปต้นแบบและภาพน้ันให้ และนำไปใช้ได้  

3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 

4. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล    การส่ือสาร  การส่ือความหมายทาง 

   คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง 

       คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1     เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาระบบสมการ แก้โจทย์ปัญหาระบบ

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร   การนำไปใช้ของฟังก์ชันกำลังสอง การหาค่าและเขียนกราฟของฟังก์ชันกำลัง

สอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมี

สัมประสิทธ์ิเป็นจำนวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบท

เศษเหลือ 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม  มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษา  และสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย  และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน

คณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ  รอบคอบ  รับผิดชอบ  มี

วิจารณญาณ  มีความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน  รักความ

เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  

 

ผลการเรียนรู้ 

1.ใช้ความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้โจทย์ปัญหา  

2. หาค่าของฟังก์ชันกำลังสอง เขียนกราฟและบอกลักษณะกราฟของฟังก์ชันกำลังสองได้ 

3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำ 

  เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 

4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 

5. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง  

   คณิตศาสตร์ และการ นำเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง 

   คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมี ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค23202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   การ

แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การประยุกต์ของพ้ืนท่ีผิว การหาพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด  

กรวย และทรงกลม ใช้ความรู้เก่ียวกับการหาพ้ืนท่ีผิวในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

การประยุกต์ของปริมาตร การหาปริมาตรของพีระมิด  กรวย และทรงกลม เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือ

หน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ  ใช้ความรู้เก่ียวกับปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ไปใช้ในการ

คาดคะเนระยะทาง และความสูง 

โดยนำความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม  มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษา  และสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย  และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน

คณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ  รอบคอบ  รับผิดชอบ  มี

วิจารณญาณ  มีความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน  รักความ

เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  

 

ผลการเรียนรู้ 

1.ใช้ความรู้เก่ียวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา  

2. ใช้ความรู้เก่ียวกับพ้ืนท่ีผิวในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ 

3.ใช้ความรู้เก่ียวกับปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ 

4. ใช้ความรู้เร่ืองอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ในการคาดคะเนระยะทางและความสูง  

5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 

6. มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 

และการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 

และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค31201  คณิตศาสตร์1            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกการแก้ปัญหา เซต  ความรู้เบ้ืองต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐาน

เก่ียวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต  ตรรกศาสตร์ ประพจน์และตัวเช่ือม ประโยคท่ี

มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว การอ้างเหตุผล  จำนวนจริงและพหุนาม  จำนวนจริงและพหุนาม จำนวนจริงและ

สมบัติของจำนวนจริง  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง  จำนวนจริงในรูป

กรณฑ์ และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง ตัวประกอบของพหุนาม สมการและอสมการพหุนาม  สมการและ

อสมการเศษส่วนของพหุนาม สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้

เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำเสนอประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ

กระบวนการ  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  และมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับเซต ในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 

2. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 

              และอ้างเหตุผล 

3. เข้าใจจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา 

4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินส่ี และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค31202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  60  ช่ัวโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกการแก้ปัญหา  ฟังก์ชัน  การบวก การลบ การคูณ การหาร

ฟังก์ชัน  ฟังก์ชันประกอบ  ฟังก์ชันผกผัน  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ฟังก์ชันเอกซ์

โพเนนเชียล   ฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์  จุดและ

เส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี และไฮเพอร์โบลา 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ 

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้

เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำเสนอประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ

กระบวนการ  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  และมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบีย รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณการหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชัน   

   ผกผัน 

2.ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 

3.เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและนำไปใช้ในการ  

   แก้ปัญหา 

4.แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

5.เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค32201  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  80  ช่ัวโมง       จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ   และฝึกการแก้ปัญหา ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ เมทริกซ์  เมทริกซ์ 
และเมทริกซ์สลับเปล่ียน  การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์  ดีเทอร์

มิแนนต์  เมทริกซ์ผกผัน  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์  เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์ นิเสธของ

เวกเตอร์ การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้

เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำเสนอประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ

กระบวนการ  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  และมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบีย รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2. แก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 

3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 

4. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง 

การคูณระหว่างเมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปล่ียน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

n × n เม่ือ n เป็นจำนวนนับท่ีไม่เกินสาม 

5. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 × 2 

6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว 

7. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และผล

คูณเชิงเวกเตอร์ 

8. นำความรู้เก่ียวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค32202  คณิตศาสตร์4               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  80  ช่ัวโมง       จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ   และฝึกการแก้ปัญหา จำนวนเชิงซ้อน  และสมบัติของจำนวน

เชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงข้ัว รากท่ี n ของจำนวนเชิงซ้อนเม่ือ n เป็นจำนวนนับท่ีมากกว่า 1 หลักการ

นับเบ้ืองต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปล่ียน     การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้น การเรียงสับเปล่ียน

เชิงวงกลมกรณีท่ีส่ิงของแตกต่างกันท้ังหมด  การจัดหมู่กรณีท่ีส่ิงของแตกต่างกันท้ังหมด ทฤษฎีบททวินาม  

ความน่าจะเป็น    การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้

เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำเสนอประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ

กระบวนการ  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  และมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบีย รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 

2. หารากท่ี n ของจำนวนเชิงซ้อนเม่ือ n เป็นจำนวนนับท่ีมากกว่า 1 

3. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 

4. หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

 

รวมท้ังหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค33201  คณิตศาสตร์5               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  80  ช่ัวโมง       จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ลำดับและอนุกรม ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ 

ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต ลิมิตของลำดับอนันต์ อนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิต

และอนุกรมเรขาคณิต ผลบวกอนุกรมอนันต์   การนำความรู้เก่ียวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหา

มูลค่าของเงินและค่ารายงวด แคลคูลัสเบ้ืองต้น  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

พีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้

เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำเสนอประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ

กระบวนการ  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  และมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุได้ว่าลำดับท่ีกำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก 

2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 

4. เข้าใจและนำความรู้เก่ียวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ 

5.ตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟังก์ชันท่ีกำหนดให้ 

6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีกำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา 

7. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีกำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ค33202  คณิตศาสตร์6            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  80  ช่ัวโมง       จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  ฝึกทักษะการแก้ปัญหา สถิติ การแจกแจงความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น  การ

แจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการ

ปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้

เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำเสนอประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะ

กระบวนการ  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  และมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ รับผิดชอบมี

วิจารณญาณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็น

ไทย มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงเอกรูปและนำไปใช้แก้ปัญหาได้ 

2.หาความน่าจะเป็นของเผตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงทวินามและนำไปใช้แก้ปัญหาได้ 

3.หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงปกติและนำไปใช้แก้ปัญหาได้ 

รวมท้ังหมด 3 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 


