
๕๖ 

 

ค ำอธิบำยชรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ค ๒๑๑๐๑  คณิตศำสตร์ ๑                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑ ภำคเรียนที่ ๑                 เวลำ  ๖๐ ชั่วโมง           จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

จ ำนวนตรรกยะ    จ านวนเต็มบวก  เต็มลบ  และศูนย์  การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม จ านวน
ตรงข้าม และค่าสัมบูรณ์  การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเต็ม  สมบัติของจ านวนเต็มและ
การน าไปใช้     ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและทศนิยม สมบัติของจ านวนตรรกยะและการน าไปใช้   

กำรสร้ำงทำงเรขำคณิต  การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง มุม เส้นตั้งฉาก รูปเรขาคณิตสอง
มิติ  มุมที่มีขนาดต่างๆ การสร้างเส้นขนาน และการน าไปใช้ 

เลขยกก ำลัง   การเขียนเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก สมบัติของเลขยกก าลังที่
มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก และการน าไปใช้ 

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขำคณิต  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ และภาพที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ แบบรูปและความสัมพันธ์   

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง 
สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดค านวณ  แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑      ม.๑/๑, ม.๑/๒ 
ค ๒.๒   ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวช้ีว 



๕๗ 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ค ๒๑๑๐๒  คณิตศำสตร์ ๒          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ภำคเรยีนที่ ๒                      เวลำ ๖๐ ชั่วโมง จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว   ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว โดยใช้สมบัติการเท่ากันและสมบัติของจ านวน  และการน าไปใช้ 

อัตรำส่วน  อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน สัดส่วน การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง   

สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  และ
การน าความรู้เกี่ยวกับสมการและกราฟของความสัมพันธ์ไปใช้ในชีวิตจริง 

สถิติ  การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ด้วย  แผนภูมิรูปภาพ  
แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น  แผนภูมิวงกลม  และการแปลความหมายข้อมูล บุคคล ทรัพยากร ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจ  ในท้องถิ่นตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดค านวณ  แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน า
ความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับ
เนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑   ม.๑/๓     
ค ๑.๓   ม.๑/๑, ม.๑/๒ ,ม.๑/๓         
ค ๓.๑   ม.๑/๑     
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 



๕๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
 ค ๒๒๑๐๑  คณิตศำสตร์ ๓                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ ภำคเรียนที่ ๑                      เวลำ  ๖๐   ชัว่โมง จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบทพีทำโกรัส    ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ   การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกกับจ ำนวนจริง  จ านวนอตรรกยะ   จ านวนจริง  รากที่สองและรากที่
สามของจ านวนตรรกยะ  การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ 

ปริซึมและทรงกระบอก   การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้เกี่ยวกับ
พ้ืนที่ผิวของปริซึมและ ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก   
การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา 

กำรแปลงทำงเรขำคณิต  การเลื่อนขนาน   การสะท้อน  การหมุน  การน าความรู้เกี่ยวกับการ
แปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 

สมบัติของเลขยกก ำลัง   เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การน าความรู้เกี่ยวกับเลข
ยกก าลังไปใช้ ในการแก้ปัญหา 

พหุนำม   การบวก การลบ  และการคูณของพหุนาม   การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหาร
เป็นพหุนาม 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง 
สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดค านวณ  แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑      ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
ค ๑.๒     ม.๒/๑  
ค ๒.๑     ม.๒/๑ , ม.๒/๒ 
ค ๒.๒    ม.๒/๓ , ม.๒/๕ 
รวมทั้งหมด  ๗  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
  
ค ๒๒๑๐๒  คณิตศำสตร์ ๔                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒ ภำคเรียนที่ ๒          เวลำ  ๖๐   ชั่วโมง  จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน า เสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

จ ำนวนตรรกยะ    เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยก
ก าลังไปใช้ ในการแก้ปัญหา 

กำรแยกตัวประกอบของพหุนำม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้สมบัติการ
แจกแจง  ก าลังสองสมบูรณ์  ผลต่างของก าลังสอง 

กำรสร้ำงทำงเรขำคณิต   การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไป ใช้ในชีวิตจริง 
เส้นขนำน  สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 
ควำมเท่ำกันทุกประกำร   ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม   ก ารน าความรู้เกี่ยวกับ

ความเทา่กันทุกประการไป ใช้ในการแก้ปัญหา 
สถิติ   การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพจุด   แผนภาพต้น – ใบ  ฮิสโทแกรม  ค่า

กลางของข้อมูล   การแปลความหมายผลลัพธ์  การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง  
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง 

สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดค านวณ  แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑      ม.๒/๑ 
ค ๑.๒     ม.๒/๒  
ค ๒.๒    ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๔ 
ค ๓.๑      ม.๒/๑ 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวช้ีวัด 



๖๑ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค ๒๓๑๐๑  คณิตศำสตร์ ๕                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓  ภำคเรียนที่ ๑           เวลำ  ๖๐  ชั่วโมง  จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมก ารเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การน าความรู้เกี่ยวกับการ
แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 

กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมท่ีมีดีกรีสูงกว่ำสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ใน
รูปผลบวกและผลต่างของก าลังสาม  การแยกตัวประกอบชองพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม 

สมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียว   แนะน าสมการก าลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการก าลังสอง
ตัวแปรเดียว  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 

ควำมคล้ำย  รูปเรขาคณิตท่ีคลายกัน  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 

กรำฟของฟังก์ชันก ำลังสอง  แนะน าฟังก์ชัน  กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง  
สถิติ   แผนภาพกล่อง  การอ่านและแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง 

สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดค านวณ  แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน าความรู้ 
ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 

ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒ 
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๖๒ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ค ๒๓๑๐๒  คณิตศำสตร์ ๖                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓  ภำคเรียนที่ ๒            เวลำ  ๖๐  ชั่วโมง จ ำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร  แนะน าระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้สมการเชิง
เส้นสองตัวแปร  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

วงกลม มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม  คอร์ดของวงกลม  เส้นสัมผัสวงกลม
พีระมิด  กรวย  และทรงกลม  ปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของพีระมิด   ปริมาตรและพ้ืนที 

ผิวของกรวย  ปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของทรงกลม   
ควำมน่ำจะเป็น  โอกาสของเหตุการณ์  ความน่าจะเป็น 
อัตรำส่วนตรีโกณมิติ  ความหมายของอัตราส่วนตรีโกณมิติ   อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม

แหลม  การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  
ทดลอง สรุปรายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ /กระบวนการในการคิดค านวณ  แก้ปัญหา การให้เหตุผล และน า
ความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
เจตคติทีด่ีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
การวัดและการประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๓   ม.๓/๓ 
ค ๒.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒ 
ค ๒.๒  ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
ค ๓.๒   ม.๓/๑ 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 


