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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542) 

จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมา (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2546 ก. , 2546 ข., 2548 ก., 2548 ข.; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2547; 
ส านักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล , 2548; สุวิมล    ว่องวาณิช  และ               นงลักษณ์  วิรัชชัย, 
2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) พบว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มี
จุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วม
และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง               กับความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิด
และหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยัง
ได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสาร
หลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสน
ของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผล
ต่อปัญหาการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของ
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)    ได้ชี้ให้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้   มีคุณธรรม และมีความรอบ
รู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์      และศีลธรรม สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง    แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชน
ให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ   พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549)  ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้ าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ 21    โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์  
มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
ที่ผ่านมา  ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10  เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการ
ทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ  นอกจากนั้น       
ได้ก าหนด โครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และ
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกท้ัง            ได้ปรับกระบวนการ
วัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 
 เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  นี้ จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและ
สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท า
หลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนา
หลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา
ทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้นั้น ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต 
และสถิติและความน่าจะเป็น 

  จ านวนและพีชคณิต : เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง สมบัติเก่ียวกับจ านวนจริงอัตราส่วนร้อยละ 
การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต 
ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการกราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ล าดับ
และอนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  

  การวัดและเรขาคณิต : เรียนรู้เกี่ยวกับ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงิน
และเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของ
รูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง
การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ 

 สถิติและความน่าจะเป็น : เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ค านวณค่าสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น ความ
น่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและช่วยในการตัดสินใจ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการ 
 ของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และ  
                      น าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4 

 

 
 
 
 

 
1.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและ 
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารและ 
 สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

เซต 
- ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐาน 
 เกี่ยวกับเซต 
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ 
 ของเซต 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
- ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ 
 ถ้า...แล้ว ก็ต่อเมื่อ) 

ม.5 
 

 
1.  เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเก่ียวกับ 
 การบวก การคูณ การเท่ากัน และการ 
 ไม่เท่ากัน ของจ านวนจริงในรูปกรณฑ์  
 และจ านวนจริง ในรูปเลขยกก าลังที่มี 
 เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 

เลขยกก าลัง 
- รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็น 
 จ านวนนับที่มากกว่า 1 
- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน 
 ตรรกยะ 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป  ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม  
 และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4 - - 
ม.5  

1.  ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย 
 สถานการณ์ทีก่ าหนด 

ฟังก์ชัน 
 -  ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน  
  (ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลังสอง  
  ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน 
  เชียล) 

 
2.  เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและ 
 อนุกรมไปใช้ 

ล าดับและอนุกรม 
 -  ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต 
 -  อนุกรมเลขาคณิตและอนุกรม 
    เรขาคณิต 

ม.6 - - 
 
 
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 
  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4 - - 
ม.5 

 
 
1.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ย 
 และมูลค่าของเงินในการแก้ปัญหา 
 

ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 
- ดอกเบี้ย 
- มูลค่าของเงิน 
- ค่ารายงวด 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และ 
 น าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4 - - 
ม.5 - - 
ม.6 - - 

  
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ 
 ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4 - - 
ม.5   
ม.6 - - 

 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4 - - 
ม.5 - - 
ม.6  

1.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ 
 น าเสนอข้อมูล และแปลความหมาย   
    ของค่าสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

สถิติ 
 -  ข้อมูล 
 -  ต าแหน่งที่ของข้อมูล 
 -  ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย 
  เลขคณิต) 
 -  ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบน 
  มาตรฐาน ความแปรปรวน) 
   - การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง   
     ปริมาณ 
   - การแปลความหมายของค่าสถิติ  
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สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4 

 
 
1.  เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ 
 การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ 
 ในการแก้ปัญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 
- หลักการบวกและการคูณ 
- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของ 
 แตกต่างกันทั้งหมด 
- การจัดหมู่กรณีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 

 
2.  หาความน่าจะเป็นและน าความรู้ 
 เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

ความน่าจะเป็น 
- การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

ม.5 - - 
ม.6 - - 
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คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
 
 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมจัดท าขึ้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  ที่
จ าเป็นต้องเรียนเนื้อหาในสาระจ านวนและพีชคณิต  การวัดและเรขาคณิต  สถิติ 
และความน่าจะเป็น  รวมทั้งสาระแคลคูลัส  ให้มีความลุ่มลึกขึ้น  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการศึกษาต่อ  ใน
ระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมนี้ได้จัดท าข้ึนให้มีเนื้อหา สาระที่ทัดเทียมกับ
นานาชาติ  เน้นการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา   
การคิดสร้างสรรค์  การใช้เทคโนโลยี  การสื่อสารและการร่วมมือ  รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิต
จริง 
 
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์เพิม่เติม 
 ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ผู้เรียนจะได้เรียนสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 1. จ านวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร์ จ านวนจริงและพหุนาม  
จ านวนเชิงซ้อน  ฟังก์ชัน  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการึทึม  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ล าดับและอนุกรม  
เมทริกซ์และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 2.  การวัดและเรขาคณิต  เรยีนรู้เกี่ยวกับ  เรขาคณิตวิเคราะห์  เวกเตอร์ในสามมิติ  และ 
การน าความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 3.  สถิติและความน่าจะเป็น  เรียนรู้เกี่ยวกับ  หลักการนับเบื้องต้น  ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น  และน าความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์
ต่าง ๆ  และช่วยในการตัดสินใจ 
 4.  แคลคูลัส  เรียนรู้เกี่ยวกับ  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต  และการน าความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
สาระคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
 เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนในคณิตศาสตร์เพิ่มเติม มี 2 ลักษณะ คือ  เชื่อมโยงกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ในคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เพ่ือให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และเรียนรู้สาระนั้นอย่างลึกซึ้ง  ได้แก่  สาระ
จ านวนและพีชคณิต  สาระสถิติและความน่าจะเป็น  และไม่ได้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน  ได้แก่  สาระการวัดและเรขาคณิต  และสาระแคลคูลัส 
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สาระจ านวนและพีชคณิต 
 1.  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน  ระบบจ านวน  การด าเนินการของจ านวน 
               ผลที่เกิดจากการด าเนินการ  สมบัติของการด าเนินการและน าไปใช้ 
 2.  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  ล าดับและอนุกรม  และน าไปใช้ 
 3.  ใช้นิพจน์  สมการและเมทริกซ์  อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 
 
สาระการวัดและเรขาคณิต 
 1. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์  และน าไปใช้ 
 2.  เข้าใจเวกเตอร์  การด าเนินการของเวกเตอร์  และน าไปใช้ 
 
สาระสถิติและความน่าจะเป็น 
 1.  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น  ความน่าจะเป็น  และน าไปใช้ 
 
สาระแคลคูลัส 
 1.  เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  และปริพันธ์ของฟังก์ชัน 
               และน าไปใช้ 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อเรียนครบทุกผลการเรียนรู้  มีคุณภาพดังนี้ 
 1.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต  ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 2.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ในการสื่อสาร  สื่อความหมาย   
              และอ้างเหตุผล 
 3.  เข้าใจและใช้สมบัติของจ านวนจริงและพหุนาม 
 4.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน  ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม   
               และฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 5.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ 
 6.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ 
 7.  เข้าใจและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน 
 8.  น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ 
 9.  เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น  การเรียงสับเปลี่ยน  และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
               และน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ไปใช้ 
 10.  น าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
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 11.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอข้อมูล  และ 
                 แปลความหมายข้อมูล  เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 12.  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป   
                 การแจกแจงทวินาม  และการแจกแจงปกติ  และน าไปใช้ 
 13.  น าความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้นไปใช้ 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
1. เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 

 
 
 

 
1.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการ 
     สื่อสารและสื่อความหมาย 
     ทางคณิตศาสตร์ 

เซต 
- ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐาน 
 เกี่ยวกับเซต 
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ 
 ของเซต 

 
2.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ในการสื่อสาร   
    และสื่อความหมาย  และอ้างเหตุผล 

ตรรกศาสตร ์
-  ประพจน์และตัวเชื่อม 
-  ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 
-  การอ้างเหตุผล 

 
3.  เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของ 
 จ านวนจริง  ในการแก้ปัญหา 

จ านวนจริงและพหุนาม 
-  จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริง 
-  ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและสมบัติ 
   ของค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง 
-  จ านวนจริงในรูปกรณฑ์  และจ านวนจริง 
   ในรูปเลขยกก าลัง 

ม.5  
1.  เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของ 
    จ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
2.  หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน  เมื่อ n 
    เป็นจ านวนที่มากกว่า 1 
  

จ านวนเชิงซ้อน 
- จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของจ านวน 
   เชิงซ้อน 
- จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 
- รากที่ n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n  
   เป็นจ านวนนับที่มากกว่า 1 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
2. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  ล าดับและอนุกรม  และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 

 
 
1.  หลผลลัพธ์ของการบวก การลบ  
 การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชัน 
 ประกอบและฟังก์ชันผกผัน 
2.  ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 

ฟังก์ชัน 
 - การบวก การลบ การคูณ การหาร 
  ฟังก์ชัน 
 - ฟังก์ชันประกอบ 
 - ฟังก์ชันผกผัน 

  
3.  เข้าใจลักษณะของกราฟฟังก์ชัน 
     เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน 
 ลอการิทึมและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ 
ฟังก์ชันลอการิทึม 
  - ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
  - ฟังก์ชันลอการิทึม 

ม.5  
1.  เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะ 
     ของกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และ 
     น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 

ม.6 1.  ระบุได้ว่าล าดับที่ก าหนดให้เป็นล าดับ 
 ลู่เข้าหรือลู่ออก 
2.  หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม 
 เลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
3.  หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
4.  เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและ 
     อนุกรมไปใช้ 

ล าดับและอนุกรม 
- ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์ 
- ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต 
- ลิมิตของล าดับอนันต์ 
- อนุกรมจ ากัดและอนุกรมอนันต์ 
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
- ผลบวกอนุกรมอนันต์ 
- การน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรม 
  ไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและ 
  ค่ารายงวด 
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สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
3. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการและเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 

 
 
1.  แก้สมการและอสมการพหุนาม 
 ตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ และน าไปใช้ 
 ในการแก้ปัญหา 
2.  แก้สมการและอสมการเศษส่วนของ 
 พหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ 
 ในการแก้ปัญหา 
3.  แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของ 
 พหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ 
 ในการแก้ปัญหา 

จ านวนจริงและพหุนาม 
 - ตัวประกอบของพหุนาม 
 - สมการและอสมการพหุนาม 
 - สมการและอสมการเศษส่วนของ 
  พหุนาม 
  -  สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ 
  ของพหุนาม 

 
4.  แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ 
 ลอการิทึม และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ 
ฟังก์ลอการิทึม 
  -  สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ 
  ลอการิทึม 

ม.5 
 
 

 
1.  แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ 
 ในการแก้ปัญหา 
2.  ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการ 
 แก้ปัญหา 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 - เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ 
 - กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ 

 
3.  เข้าใจความหมาย หลผลลัพธ์ของ 
 การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับ 
 จ านวนจริงการคูณเมทริกซ์กับเมทริกซ์  
 และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์ 
 มิแนนต์ของเมทริกซ์ 𝑛 × 𝑛  เมื่อ n 
 เป็นจ านวนนับที่ไม่เกิน 3 
4.  หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 × 2 
5.  แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ 
 ผกผันและการด าเนินการตามแถว 
 

เมทริกซ์ 
 - เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน 
 - การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์ 
  กับจ านวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ 
 - ดีเทอร์มิแนนต์ 
 - เมทริกซ์ผกผัน 
 - การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ 
  เมทริกซ์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
6.  แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรี 
 ไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม 
 และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

จ านวนเชิงซ้อน 
 - สมการพหุนามตัวแปรเดียว 

ม.6 - - 
 

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
1. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์  และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 1.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต 

 วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 
เรขาคณิตวิเคราะห์ 
   -  จุดและเส้นตรง 
 -  วงกลม 
 -  พาราโบลา 
 -  วงร ี
 -  ไฮเพอร์โบลา 

ม.5 - - 
ม.6 - - 

 

สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
2. เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 - - 
ม.5  

1.  หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ 
 เวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  
 หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณ 
 เชิงเวกเตอร์ 
2.  น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ 
 ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

เวกเตอร์ในสามมิติ 
 -  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ 
 -  การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณ 
   เวกเตอร์ 
 -  การคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณ 
   เชิงเวกเตอร์ 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
3. เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 - - 
ม.5  

1.  เข้าใจและใช้หลักการบวก และการคูณ 
 การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ 
 ในการแก้ปัญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 
 -  หลักการบวกและการคูณ 
 -  การเรียงสับเปลี่ยน 
  * การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น 
  * การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม 
      กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 
 -  การจัดหมู่กรณีสิ่งของแตกต่างกัน 
   ทั้งหมด 
 -  ทฤษฎีบททวินาม 

 2. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับ   
   ความน่าจะเป็นไปใช้ 

ความน่าจะเป็น 
  -  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
  -  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

ม.6  
1.  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจง 
 เอกรูป การแจกแจงทวินาม และ 
 การแจกแจงปกติ และน าไปใช้ 
 ในการแก้ปัญหา 

การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
 -  การแจกแจงเอกรูป 
 -  การแจกแจงทวินาม 
 -  การแจกแจงปกติ 
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สาระท่ี 4 แคลคูลัส 
1. เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 - - 
ม.5 - - 
ม.6  

1.  ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
 ที่ก าหนดให้ 
2.  หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
 ที่ก าหนดให้ และน าไปใช้ใน 
 การแก้ปัญหา 
3.  หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต และจ ากัดเขต 
 ของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้ และ 
 น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 
 -  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
 -  อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
 -  ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น และต้องการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้ 
 1. การแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจปญหา  คิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปญหา
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 2. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูปภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน าเสนอได้อย่าง ถูกต้องชัดเจน  
 3. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาต่างๆหรือศาสตร์อ่ืนๆและน าไปใช้ในชีวิตจริง  
 4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟงและให้เหตุผลสนับสนุน หรือ โต้แย้ง
เพ่ือน าไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ  
 5. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดทีม่่ีอยู่เดิม หรอืสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ 

  
หมายเหตุ    1.  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้อง
ให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้  ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่  การท างานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 2.   ในการวัดและประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหว่าง          
 การเรียนการสอน  หรือประเมินไปพร้อมกับการประเมินด้านความรู้ 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและ 
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

 เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหาและน า
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

 น าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลัง ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม ไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งปัญหา
เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 

 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 

ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1         เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์ พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต 
ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถ้า
...แล้ว ก็ต่อเมื่อ) 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสารสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค 1.1 ม.4/1 
 
รวมทั้งหมด  1 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 
ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เซต 1.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นใน
การสื่อสารและสื่อ 
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

เซต 
 - ความรู้เบื้องต้นและ 
  สัญลักษณ์พ้ืนฐาน 
  เกี่ยวกับเซต 
 - ยูเนียน อินเตอร์ 
  เซกชันคอมพลีเมนต์ 
  ของเซต 

18 25 

2 ตรรกศาสตร ์ 2. เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นใน
การสื่อสารและสื่อ 
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
 -  ประพจน์และ 
  ตัวเชื่อม (นิเสธ และ 
หรือ ถ้า...แล้ว ก็ต่อเมื่อ) 
  

 

18 25 

รวม 36 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 
ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2           เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณี
ที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและ
เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสารสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค 3.2  ม.4/1, ม.4/2 
 
รวมทั้งหมด  2 ตัวชี้วัด 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 
ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 หลักการนับ
เบื้องต้น 

1.  เข้าใจและใช้
หลักการบวกและการ
คูณ การเรียงสับเปลี่ยน 
และการจัดหมู่ในการ
แก้ปัญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 
 - หลักการบวกและการคูณ 
 - การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
กรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกัน
ทั้งหมด 
  - การจัดหมู่กรณีสิ่งของ
แตกต่างกันทั้งหมด 

20 30 

2 ความน่าจะ
เป็น 

2. หาความน่าจะเป็น
และน าความรู้เกี่ยวความ
น่าจะเป็นไปใช้ 

ความน่าจะเป็น 
- การทดลองสุ่มและ

เหตุการณ์ 
- ความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ 
 

16 20 

รวม 36 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 
 
ค31203  คณิตศาสตร์ทั่วไป 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1         เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์ พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต 
ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์และตัวเชื่อม ประโยค 
ที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  จ านวนจริงและพหุนาม  จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริง   
ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและสมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง ตัวประกอบของพหุนาม  
สมการพหุนาม  สมการเศษส่วนของพหุนาม  
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสารสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ ในการสื่อสารและสื่อความหมาย  และ 
  อ้างเหตุผล 
 3. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของจ านวนจริง ในการแก้ปัญหา 
 4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 
ค31203  คณิตศาสตร์ทั่วไป 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เซต 1.  เข้าใจและใช้ความรู้ 
 เกี่ยวกับเซตในการสื่อสาร 
    และสื่อความหมาย 
 ทางคณิตศาสตร์ 

เซต 
 - ความรู้เบื้องต้นและ 
  สัญลักษณ์พ้ืนฐาน 
  เกี่ยวกับเซต 
 - ยูเนียน อินเตอร์ 
  เซกชันคอมพลีเมนต์ 
  ของเซต 

10 10 

2 ตรรกศาสตร ์ 2. เข้าใจและใช้ความรู้ 
 เกี่ยวกับตรรกศาสตร์   
 ในการสื่อสารและ 
 สื่อความหมาย และ 
 อ้างเหตุผล 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
 -  ประพจน์และ 
  ตัวเชื่อม 
 -  ประโยคที่มีตัวบ่ง 
  ปริมาณตัวเดียว 

12 15 

3 จ านวนจริง
และพหุนาม 

3. เข้าใจจ านวนจริงและ 
 ใช้สมบัติของจ านวน 
 จริงในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการและอสมการ 
 พหุนามตัวแปรเดียว  
 ดีกรีไม่เกินสี่ และน าไปใช้ 
    ในการแก้ปัญหา 
5. แก้สมการและอสมการ 
 เศษส่วนของพหุนาม 
 ตัวแปรเดียว และน าไปใช้ 
    ในการแก้ปัญหา 
6. แก้สมการและสมการ 
 ค่าสัมบูรณ์ของ 
 พหุนามตัวแปรเดียว  
 และน าไปใช้ในการ 

จ านวนจริงและพหุนาม 
 - จ านวนจริงและ 
  สมบัติของจ านวนจริง 
 - ค่าสัมบูรณ์ของ 
  จ านวนจริงและ 
  สมบัติของ 
  ค่าสัมบูรณ์ของ 
  จ านวนจริง 
 - ตัวประกอบของ 
   พหุนาม 
 - สมการพหุนาม 
 - สมการเศษส่วนของ 
    พหุนาม 
  
 

14 25 



27 
 

                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

 แก้ปัญหา 
รวม 36 50 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 
 
ค31204  คณิตศาสตร์ทั่วไป 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2           เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ฟังก์ชัน การบวก การลบ การคูณ การหาร ฟังก์ชัน  
ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม  
สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์  จุดและเส้นตรง  วงกลม   
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสารสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  หลผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร  ฟังก์ชัน หาฟังก์ชัน ประกอบ  และฟังก์ชันผกผัน 
2.  ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
3.  เข้าใจลักษณะของกราฟฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4.  แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 
 
ค31204  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2           เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ฟังก์ชัน 1.  หลผลลัพธ์ของการบวก 
การลบ การคูณ การหาร  
ฟังก์ชัน หาฟังก์ชัน 
ประกอบ  และฟังก์ชันกผัน 
2.  ใช้สมบัติของฟังก์ชันใน
การแก้ปัญหา 

ฟังก์ชัน 
 - การบวก การลบ การคูณ 
การหาร 
  ฟังก์ชัน 
 - ฟังก์ชันประกอบ 
  

10 10 

2 ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล
และ
ลอการิทึม 
 

1.  เข้าใจลักษณะของกราฟ 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึมและ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2.  แก้สมการเอกซ์โพเนน
เชียลและสมการลอการิทึม 
และน าไปใช้ในการก้ปัญหา 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ลอการิทึม 
  - ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
  - ฟังก์ชันลอการิทึม 
  -  สมการเอกซ์โพเนนเชียล
และสมการลอการิทึม 

14 15 

3 เรขาคณิต
วิเคราะห์ 
 

5.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
ในการแก้ปัญหา 

เรขาคณิตวิเคราะห์ 
   -  จุดและเส้นตรง 
 -  วงกลม 
 

12 25 

รวม 36 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
  

ค 31205   รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1-2   ภาคเรียนที ่1  เวลา 80 ชั่วโมง           จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล การแก้ปัญหา ในเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ประพจน์  
การหาค่าความจริงของประพจน์  การสร้างตารางค่าความจริง  รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน  การอ้าง
เหตุผล  ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ  สมมูลและนิเสธของประโยค
ทีม่ีตัวบ่งปริมาณ   เซต เอกภพสัมพัทธ์  สับเซต  พาวเวอร์เซต  แผนภาพเวนน์  การด าเนินการของเซต  
จ านวนสมาชิกของเซต  ระบบจ านวนจริง  จ านวนจริง  การเท่ากัน  การบวก  การลบ การคูณ  และการหาร  
ในระบบจ านวนจริง  สมบัติของระบบจ านวนจริง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว  สมบัติการไม่เท่ากัน  
ช่วงและการแก้อสมการ  ค่าสมบูรณ์  การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น การ
หารลงตัว  ขั้นตอนวิธีการหาร ตัวหารร่วมมาก  ตัวคูณร่วมน้อย 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้  การคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล เพื่อให้เกิด
ความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  หาค่าความจริงของประพจน์ได้ 

 2.  หารูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันได้ 
 3.  บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่ก าหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่ 

4.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 5.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจ านวนจริง 
 6.  น าสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจ านวนจริงและการด าเนินการไปใช้ได้ 
 7.  แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีที่มีดีกรีมากกว่าหนึ่งได้ 
 8.  แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้ 
 9.  เข้าใจสมบัติของจ านวนเต็ม 
รวมผลการเรียนรู้  9  ผลการเรียนรู้ 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  

 
ค 31205  คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1-2  ภาคเรียนที่  1                      เวลา  80  ชั่วโมง  จ านวน 2.0  หน่วยกิต   

 

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ผลการเรียนรู ้

เรื่อง 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 ค 4.1 ม.4/4 
ค 4.2 ม.4/4 

1.ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
  1.1 ประพจน ์
  1.2 การเชื่อมประพจน ์  
  1.3 การหาค่าความจริงของประพจน ์
  1.4 การสร้างตารางคา่ความจริง 
  1.5 รูปแบบของประพจนท์ี่สมมูลกัน 
  1.6 สัจนิรันดร์ และการอ้างเหตุผล 
  1.7 ประโยคเปิด 
  1.8 ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณและหาค่า
ความจริงของประโยคที่มตีัวบ่งปริมาณ 
  1.9 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัว
บ่งปริมาณ 

 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
 
2 

18 

   2. เซต 
  2.1 ความหมายของเซต 
  2.2 การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก 
  2.3 การเขียนเซตแบบมีเงื่อนไข 
  2.4 เซตจ ากัด และเซตอนันต ์
  2.5 เอกภพสัมพัทธ์ 
  2.6 เซตที่เท่ากัน 
  2.7 สับเซต 
  2.8 แผนภาพเวนน ์
  2.9 การด าเนินการเก่ียวกับเซต 
  2.10 การแก้ปัญหาโดยใช้เซต 
 
 
 

 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
10 
4 

27 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ผลการเรียนรู ้

เรื่อง 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 ค 1.1 ม.4/1 
ค 1.2 ม.4/1 
ค 1.3 ม.4/1 
ค 1.4 ม.4/1 

3. ระบบจ านวนจริง 
  3.1 จ านวนจริง 
  3.2 การเท่ากัน การบวก การลบ การคูณ 
และการหารในระบบ 
จ านวนจริง 
  3.3 สมบัติของระบบจ านวนจริง 
  3.4 การแก้สมการพหุนาม 
ตัวแปรเดียว 
  3.5 สมบัติการไม่เท่ากัน 
  3.6 ช่วงและการแก้อสมการ 
  3.7 ค่าสัมบูรณ์ 
  2.8 การแก้สมการและอสมการใน
รูปแบบค่าสัมบูรณ ์

 
2 
3 
 
 
2 
5 
 
3 
4 
4 
4 
 

27 

 คะแนนกลางภาค   4 20 

 คะแนนปลายภาค   4 30 
 รวม   80 100 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค 31206   รายวิชา คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1-2  ภาคเรียนที่ 2           เวลา 80 ชั่วโมงจ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ฟังก์ชัน การบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ 
ฟังก์ชันผกผัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม  สมการ
เอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห์  จุดและเส้นตรง  วงกลม  พาราโบลา  วงรี 
ไฮเพอร์โบลา 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสารสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร  ฟังก์ชัน หาฟังก์ชัน ประกอบ  และฟังก์ชันผกผัน 
2.  ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
3.  เข้าใจลักษณะของกราฟฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4.  แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  
ค 31206  คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1-2  ภาคเรียนที่  2    เวลา  80  ชั่วโมง         จ านวน 2.0  หน่วยกิต   

 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ผลการเรียนรู ้

เรื่อง 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 
ฟังก์ชัน 

1.  หาผลลัพธ์ของการบวก 
การลบ การคูณ การหาร  
ฟังก์ชัน หาฟังก์ชัน 
ประกอบ  และฟังก์ชัน
ผกผัน 
2.  ใช้สมบัติของฟังก์ชันใน
การแก้ปัญหา 

ฟังก์ชัน 
 - การบวก การลบ การ
คูณ การหาร 
  ฟังก์ชัน 
 - ฟังก์ชันประกอบ 
   - ฟังก์ชันผกผัน 

20 10 

1 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและลอการิทึม 
 

1.  เข้าใจลักษณะของ
กราฟ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึมและน าไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา 
2.  แก้สมการเอกซ์โพเนน
เชียลและสมการลอการิทึม 
และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และลอการิทึม 
  - ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล 
  - ฟังก์ชันลอการิทึม 
  -  สมการเอกซ์โพเนน
เชียลและสมการลอการิทึม 

23 15 

3 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 
เรขาคณิตวิเคราะห์ 
 

5.  เข้าใจและใช้ความรู้
เกีย่วกับเรขาคณิต
วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 
 

เรขาคณิตวิเคราะห์ 
   -  จุดและเส้นตรง 
 -  วงกลม 
 -  พาราโบลา 
 -  วงร ี
 -  ไฮเพอร์โบลา 

29 25 

 คะแนนกลางภาค   4 20 

 คะแนนปลายภาค   4 30 

 รวม   80 100 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 

ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1            เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล การแก้ปัญหา ในเรื่องเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็ม รากที่ n ของจ านวนจริง และเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  คู่อันดับ ผล
คูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การหาค่าของฟังก์ชัน การเขียนกราฟ
ของฟังก์ชัน และชนิดของฟังก์ชัน 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เน้นจัดประสบการณ์จากรูปภาพไปสู่ 
การใช้สัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มหรือเกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์               
ที่หลากหลายใกล้ เคียงกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก้ โจทย์ปัญหา                       
โดยเรียงล าดับโจทย์จากง่ายไปหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นล าดับขั้น ส่งเสริม
การอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา และเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายสร้างสรรค ์
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดค านวณ มีเหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  
 
 รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1 ม.5/1 
 ค 1.2 ม.5/1 
 
 รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
 

ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1            เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เลขยกก าลัง ค 1.1  ม.5/1 
 

 เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็ม 

 รากที่ n ของจ านวนจริง  
 เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น

จ านวนตรรกยะ 

12 20 

2 ฟังก์ชัน ค 1.2 ม.5/1 
  
 

 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
 ฟังก์ชันเชิงเส้น 
 ฟังก์ชันก าลังสอง 
 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
 ฟังก์ชันขั้นบันได 

24 30 

คะแนนกลางภาค ค 1.1  ม.5/1  2 20 

คะแนนปลายภาค 
ค 1.1  ม.5/1 
ค 1.2 ม.5/1 

 2 30 

รวม   40 100 
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                        หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 

ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2             เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต
  
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล การแก้ปัญหา ในเรื่องเกี่ยวกับล าดับ ล าดับเลขคณิต 
ล าดับเรขาคณิตและอนุกรม อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต  ดอกเบี้ยคงต้น ดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าของเงิน 
มูลค่าปัจจุบัน และมูลค่าอนาคต 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เน้นจัดประสบการณ์จากรูปภาพไปสู่ 
การใช้สัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มหรือเกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์               
ที่หลากหลายใกล้ เคียงกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือฝึกทักษะการคิดค านวณและฝึกการแก้ โจทย์ ปัญหา                       
โดยเรียงล าดับโจทย์จากง่ายไปหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นล าดับขั้น ส่งเสริม
การอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา และเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด มีทักษะในการคิดค านวณ มีเหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  
 
 รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.2 ม.5/2 
 ค 1.3 ม.5/1 
 
 รวมทั้งหมด  2  ตัวชี้วัด
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 

 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ล าดับและอนุกรม ค 1.2 ม.5/2 
 

 ล าดับและการหาพจน์ทั่วไป
ของล าดับจ ากัด 

 ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต 

 อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขาคณิต 

25 30 

2 ดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงิน 

ค 1.3 ม.5/1 
 

 ดอกเบี้ย 
 มูลค่าของเงิน 
 ค่ารายงวด 

15 20 

คะแนนกลางภาค ค 1.2 ม.5/2  2 20 

คะแนนปลายภาค 
ค 1.2 ม.5/2 
ค 1.3 ม.5/1 

 2 30 

รวม   40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
ค32201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1          เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
       ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน  เอกลักษณ์และ
สมการตรีโกณมิติ  กฎของโคไซน์และกฎของไซน์  เมทริกซ์  เมทริกซ์ และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน  การ
บวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์  เมทริกซ์ผกผัน   
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ ์
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2.  แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3.  ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
4.  เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่าง
เมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ nxn เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่ไม่
เกินสาม 
5.  หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2x2 
6.  แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ค32201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1     เวลา 60 ช่ัวโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ที ่ ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 

1.  เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติ
และลักษณะกราฟของ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2.แก้สมการตรีโกณมิติ และ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3.ใช้กฎของโคไซน์และกฎ
ของไซน์ในการแก้ปัญหา 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 - ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 - ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 
  - เอกลักษณ์และสมการ
ตรีโกณมิติ 
  - กฎของโคไซน์และกฎของ
ไซน์ 
 

27 25 

2 เมทริกซ์ 4.  เข้าใจความหมาย หา

ผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ 
การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง 
การคูณระหว่างเมทริกซ์ และหา
เมทริกซส์ลับเปลี่ยน หาดีเทอร์
มิแนนต์ของเมทริกซ์ nxn เมื่อ 
n เป็นจ านวนนับท่ีไม่เกินสาม 
5.หาเมทริกซผ์กผันของเม 
ทริกซ์ 2x2 
6.แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
เมทริกซผ์กผันและการ
ด าเนินการตามแถว 
 

เมทริกซ์ 
 -  เมทริกซ์ และเม 
ทริกซ์สลับเปลี่ยน 
 -  การบวกเมทริกซ์ การคูณ
เมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณ
ระหว่างเมทริกซ์ 
 -  ดีเทอร์มิแนนต์ 
  -  เมทริกซผ์กผัน 
  - การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดย
ใช้เมทริกซ ์

27 25 

รวม 54 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
ค32202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2         เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์  การ
บวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ จ านวน
เชิงซ้อน สมการพหุนามตัวแปรเดียว หลักการนับเบื้องต้น  หลักการบวกและการคูณ  การเรียง
สับเปลี่ยน     การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีที่สิ่งของแตกต่างกัน
ทั้งหมด  การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
1.  หาผลลัพธ์ของการบวก  การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และ
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3.มีความคดิรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนเชิงซ้อน 

4.น าสมบตัิต่างๆ เกีย่วกับจ านวนเชิงซ้อน  การด าเนินการไปใช้แก้ปญัหาได้ 

5.เขียนกราฟและหาค่าสัมบรูณ์ของจ านวนเชิงซ้อนได้ 

6.เขียนจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วได ้

7.หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน  เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกได ้
8.  แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
9.  เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชา 
 
ค32202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2   เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ที ่ ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เวกเตอร์ใน
สามมิติ 

1.  หลผลลัพธ์ของการบวก   
การลบเวกเตอร์ การคูณ
เวกเตอร์ด้วย 
สเกลาร์ หาผลคูณเชิง 
สเกลาร์ และผลคูณเชิง
เวกเตอร์ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับ
เวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

เวกเตอร์ 
 - เวกเตอร์ นิเสธของ
เวกเตอร์ 
 - การบวก การลบ
เวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์
ด้วยสเกลาร์ 
 - ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผล
คูณเชิงเวกเตอร์ 

20 20 

2 จ านวน
เชิงซ้อน 

3.มีความคดิรวบยอดเกี่ยวกับ

จ านวนเชิงซ้อน 

4.น าสมบตัิต่างๆ เกีย่วกับจ านวน
เชิงซ้อน  การด าเนินการไปใช้
แก้ปัญหาได ้

5.เขียนกราฟและหาค่าสัมบรูณ์

ของจ านวนเชิงซ้อนได ้

6.เขียนจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิง

ขั้วได ้

7.หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน  

เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกได ้
8.  แก้สมการพหุนามตัวแปร
เดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม 
และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 
 

จ านวนเชิงซ้อน 
- จ านวนเชิงซ้อนและ
สมบัติของจ านวน 
   เชิงซ้อน 
- จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิง
ขั้ว 
- รากที่ n ของจ านวน
เชิงซ้อน เมื่อ n  
   เป็นจ านวนนับที่
มากกว่า 1 
- สมการพหุนามตัวแปร
เดียว 
 

17 15 



45 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 หลักการนับ
เบื้องต้น 
 

9.  เข้าใจและใช้หลักการ
บวกและการคูณ การเรียง
สับเปลี่ยน และการจัดหมู่ใน
การ    แก้ปัญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 
   -  หลักการบวกและการ
คูณ 
 -  การเรียงสับเปลี่ยน 
     การเรียงสับเปลี่ยนเชิง
เส้น 
     การเรียงสับเปลี่ยนเชิง
วงกลมกรณีที่สิ่งของ
แตกต่างกันทั้งหมด 
 -  การจัดหมู่กรณีท่ี
สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 
 -  ทฤษฎีบททวินาม 
 

17 15 

รวม 54 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
ค32203  คณิตศาสตร์ทั่วไป 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1     เวลา 40 ช่ัวโมง         จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
       ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน  เอกลักษณ์และ
สมการตรีโกณมิติ  กฎของโคไซน์และกฎของไซน์  เมทริกซ์  เมทริกซ์ และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน  การ
บวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์  เมทริกซ์ผกผัน    
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2.  แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3.  ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
4.  เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่าง
เมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ nxn เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่ไม่
เกินสาม 
5.  หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2x2 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชาทั่วไป 
 
ค32203  คณิตศาสตร์ทั่วไป 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1      เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 

1.  เข้าใจฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและลักษณะ
กราฟของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ และน าไปใช้
ในการแก้ปัญหา 
2.แก้สมการตรีโกณมิติ 
และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
3.ใช้กฎของโคไซน์และ
กฎของไซน์ในการ
แก้ปัญหา 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 - ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 - ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ผกผัน 
  - เอกลักษณ์และสมการ
ตรีโกณมิติ 
  - กฎของโคไซน์และกฎ
ของไซน์ 
 

18 25 

2 เมทริกซ์ 4.  เข้าใจความหมาย หา

ผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ 
การคูณเมทริกซ์กับจ านวน
จริง การคูณระหว่างเมท
ริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับ
เปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ข
องเมทริกซ์ nxn เมื่อ n เป็น
จ านวนนับท่ีไม่เกินสาม 
5.หาเมทริกซผ์กผันของเม 
ทริกซ์ 2x2 

 

เมทริกซ์ 
 -  เมทริกซ์ และเม 
ทริกซ์สลับเปลี่ยน 
 -  การบวกเมทริกซ์ 
การคูณเมทริกซ์กับ
จ านวนจริง การคูณ
ระหว่างเมทริกซ์ 
 -  ดีเทอร์มิแนนต์ 
  -  เมทริกซผ์กผัน 
   

18 25 

รวม 36 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชาทั่วไป 
 
ค32204  คณิตศาสตร์ทั่วไป 4       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2     เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์  การ
บวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ จ านวน
เชิงซ้อนสมการพหุนามตัวแปรเดียว หลักการนับเบื้องต้น  หลักการบวกและการคูณ  การเรียง
สับเปลี่ยน     การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีที่สิ่งของแตกต่างกัน
ทั้งหมด  การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
1.  หลผลลัพธ์ของการบวก  การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และ
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3.  แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
4.  เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชา 
 
ค32204  คณิตศาสตร์ทั่วไป 4      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2      เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เวกเตอร์ใน
สามมิติ 

1.  หลผลลัพธ์ของการ
บวก   การลบเวกเตอร์ 
การคูณเวกเตอร์ด้วย 
สเกลาร์ หาผลคูณเชิง 
สเกลาร์ และผลคูณเชิง
เวกเตอร์ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับ
เวกเตอร์ในสามมิติไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

เวกเตอร์ 
 - เวกเตอร์ นิเสธของ
เวกเตอร์ 
 - การบวก การลบเวกเตอร์ 
การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 
 - ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณ
เชิงเวกเตอร์ 

16 20 

2 จ านวน
เชิงซ้อน 

3.  แก้สมการพหุนามตัว
แปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นจ านวน
เต็ม และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
 

จ านวนเชิงซ้อน 
  - สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
 

10 15 

3 หลักการนับ
เบื้องต้น 
 

4.  เข้าใจและใช้
หลักการบวกและการ
คูณ การเรียงสับเปลี่ยน 
และการจัดหมู่ในการ    
แก้ปัญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 
   -  หลักการบวกและการคูณ 
 -  การเรียงสับเปลี่ยน 
     การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน้ 
     การเรียงสับเปลี่ยนเชิง
วงกลมกรณีที่สิ่งของแตกต่าง
กันทั้งหมด 
 -  การจัดหมู่กรณีท่ีสิ่งของ
แตกต่างกันทั้งหมด 
 -  ทฤษฎีบททวินาม 
 

10 15 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

รวม 36 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ค33101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1          เวลา 20 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวสถิติซึ่งในเรื่องข้อมูล ได้แก่ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล วิธี
เก็บรวบรวมข้อมูล  การใช้ข้อมูล การแจงแจงความถี่ ความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ การ
แจกแจงความถ่ีสะสมสัมพัทธ์ การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟฮิสโตรแกรม และแผนภาพต้น-ใบ  
ต าแหน่งของข้อมูล ได้แก่ เปอร์เซนไทล์ การหาค่าเปอร์เซนไทล ค่ากลางของข้อมูล ได้แก่ ฐานนิยม 
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต หลักเกณฑ์ท่ีส าคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่างๆ  ค่าการกระจาย ได้แก่ 
พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง 
และค่าการกระจายของข้อมูล   
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปรความหมายของค่าสถิติเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ค33101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1       เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 สถิติ 1.  เข้าใจและใช้ความรู้
ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมูล และแปร
ความหมายของค่าสถิติ
เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

สถิติ 
- ข้อมูล 
- ต าแหน่งที่ของข้อมูล 
-  ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 
- ค่าการกระจาย(พิสัย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
แปรปรวน) 

36 50 

รวม 36 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ค33102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2     เวลา 20 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวสถิติซึ่งในเรื่อง ค่าการกระจายของข้อมูล  ได้แก่ การกระจายแบบสัมพัทธ์ 
และการกระจายแบบสัมบูรณ์  การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  การแปรความหมาย
ของค่าสถิต ิ 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปรความหมายของค่าสถิติเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 
 
รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ค33102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2         เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 สถิติ 1.  เข้าใจและใช้ความรู้
ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมูล และแปร
ความหมายของค่าสถิติ
เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

สถิติ 2 
- ค่าการกระจายแบบสัมพัทธ์ 
- ค่าการกระจายแบบสัมบูรณ์  
- การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ 
- การแปรความหมายของ
ค่าสถิติ 
 

36 50 

รวม 36 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ค33201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1         เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ล าดับและอนุกรม ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต ล าดับ
จ ากัดและล าดับอนันต์ ลิมิตของล าดับอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต อนุกรมจ ากัด
และอนุกรมอนันต์ ผลบวกอนุกรมอนันต์ แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต รวมถึงการน าความรู้เกี่ยวกับล าดับ อนุกรม
และแคลคูลัสเบื้องต้นไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบุได้ว่าล าดับที่ก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้าหรือลู่ออก 
 2. หาผลบวก n พจน์แรกและอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  
 3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
 4. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
 5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ 
 6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา 
 7. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา 
 
รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ค33201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1          เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ล าดับและ
อนุกรม 

1.  ระบุได้ว่าล าดับที่
ก าหนดให้เป็นล าดับลู่
เข้าหรือลู่ออก 
2. หาผลบวก n พจน์
แรกและอนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต 
3. หาผลบวกอนุกรม
อนันต์ 
4. เข้าใจและน าความรู้
เกี่ยวกับล าดับและ
อนุกรมไปใช้ 
 

ล าดับและอนุกรม 
- ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์ 
- ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต 
-  ลิมิตของล าดับอนันต์ 
-  อนุกรมจ ากัดและอนุกรมอนันต์ 
-  อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต 
-  ผลบวกอนุกรมอนันต์ 
-  การน าความรู้เกี่ยวกับล าดับ
และอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหา
มูลค่าของเงินและค่ารายงวด 

36 30 

2 แคลคูลัส
เบื้องต้น 

5. ตรวจสอบความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันที่
ก าหนดให้ 
6. หาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิตที่
ก าหนดให้และน าไปใช้
แก้ปัญหา 
7. หาปริพันธ์ไม่จ ากัด
เขตและจ ากัดเขตของ
ฟังก์ชันพีชคณิตที่
ก าหนดให้ และน าไปใช้
แก้ปัญหา 
 
 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
 -  ประพจน์และ 
  ตัวเชื่อม 
 -  ประโยคที่มีตัวบ่ง 
  ปริมาณตัวเดียว 

-  การอ้างเหตุผล 

18 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

      
รวม 54 50 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
ค33202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2        เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดไม่ต่อเนื่องบางชนิด 
และการแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดต่อเนื่องบางชนิด 
 โดยการจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิด
ค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค ์
 เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 ผลการเรียนรู้ 

1. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
2. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจก

แจงทวินาม และการแจกแจงปกติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รวม  2 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ค33202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2        เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความน่าจะ
เป็น 

1. หาความน่าจะเป็น
และน าความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไปใช้ 

 

- การทดลองสุ่มและ
เหตุการณ์ 

- ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

20 15 

2 การแจกแจง
ความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น 

2. หาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ที่เกิดจาก
ตัวแปรสุ่มที่มีการแจก
แจงเอกรูป การแจกแจง
ทวินาม และการแจก
แจงปกติ และน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

- การแจกแจงเอกรูป 
- การแจกแจงทวินาม 
- การแจกแจงปกติ 

34 35 

รวม 54 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
ค33201  คณิตศาสตร์ทั่วไป 5       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1       เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต  ลิมิตของล าดับ  อนุกรมเลขคณิต 
และอนุกรมเรขาคณิต และน าความรู้เรื่องล าดับและอนุกรมดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ านวัน ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  ความชันของเส้นโค้ง โดยใช้
กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบุได้ว่าล าดับที่ก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้าหรือลู่ออก 
 2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  
 3. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
 4.  ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ก าหนดให้ 
 5. หาความชันของเส้นโค้งและสมการเส้นสัมผัสโค้ง 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชา 
 
ค33203  คณิตศาสตร์ทั่วไป 5       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1       เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ล าดับและ
อนุกรม 

1.  ระบุได้ว่าล าดับที่
ก าหนดให้เป็นล าดับลู่
เข้าหรือลู่ออก 
2. หาผลบวก n พจน์
แรกและอนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต 
3.  เข้าใจและน าความรู้
เกี่ยวกับล าดับและ
อนุกรมไปใช้ 
 

ล าดับและอนุกรม 
- ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์ 
- ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต 
-  ลิมิตของล าดับอนันต์ 
-   
-  อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 
-   
-  การน าความรู้เกี่ยวกับ
ล าดับและอนุกรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

20 25 

2 แคลคูลัส
เบื้องต้น 

4. ตรวจสอบความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันที่
ก าหนดให้ 
5. หาความชันของเส้น
โค้งและสมการเส้นสัมผัส
โค้ง 
 

แคลคูลัสเบื้องต้น 
 -  ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
 -  ความชันของเส้นโค้งและ
สมการเส้นสัมผัสโค้ง 

20 25 

      
รวม 37 50 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 1.5 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 1.5 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
ค33204  คณิตศาสตร์ทั่วไป 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2       เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ได้แก ่ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต การ
หาปริพันธ์  การแจกแจงความน่าจะเป็น ได้แกก่ารแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่าจะเป็นชนิดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดต่อเนื่อง  รวมถึงการน าความรู้
เรื่องความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้นไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 โดยใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการคิดค านวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา การสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 เพ่ือให้เกดิความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย มุ่งม่ันในการท างาน 
อย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.   หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา 

2.   หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา 
3. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง 
4. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง 
5. บอกสมบัติของการแจกแจงสะสมของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและชนิดต่อเนื่อง  

 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชา 
 

ค33204  คณิตศาสตร์ทั่วไป 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2        เวลา 40 ช่ัวโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 แคลคูลัส
เบื้องต้น 

1.  หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิตที่ก าหนดให้และ
น าไปใช้แก้ปัญหา 

2.   หาปริพันธ์ไม่
จ ากัดเขตและจ ากัดเขต
ของฟังก์ชันพีชคณิตที่
ก าหนดให้ และน าไปใช้
แก้ปัญหา 

แคลคูลัสเบื้องต้น 
- การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต  
- การหาปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต 

20 25 

2 การแจกแจง
ความน่าจะ
เป็น 

 3. ตรวจสอบการเป็น
ฟังก์ชันมวลความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่
ต่อเนื่อง 
4. ตรวจสอบการเป็น
ฟังก์ชันความหนาแน่นของ
ความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มชนิดต่อเนื่อง 
5. บอกสมบัติของการ
แจกแจงสะสมของตัวแปร
สุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและ
ชนิดต่อเนื่อง 

แคลคูลัสเบื้องต้น 
 -  การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม - 
การแจกแจงความน่าจะ
เป็นชนิดไม่ต่อเนื่อง  
- การแจกแจงความน่าจะ
เป็นชนิดต่อเนื่อง   

20 25 

รวม 37 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 1.5 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 1.5 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
 


