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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล้อม 

กระบวนการแก้ปัญหา  การประเมินผลถูกออกแบบอย่างรอบคอบ  ชนิดท่ีว่าผลท่ีนักเรียนแสดง
ออกมา  จะช้ีบอกถึงระดับความสามารถของนักเรียนท่ีจะเผชิญหน้ากับปัญหาและการแก้ปัญหาอย่าง มี
ประสิทธิภาพ  โดยนักเรียนจะต้องแสดงออกว่ามีความสามารถท่ีจะ 

1)  เข้าใจปัญหารวมท้ังการเข้าใจเรื่องราวสาระจากข้อเขียน แผนผัง สูตร ตารางและสามารถอ้างอิง 
เช่ือมโยงสาระจากแหล่งต่าง ๆ แสดงออกว่าเข้าใจแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องใช้สาระจากพื้นฐานความรู้เดิมของตน  
เพื่อท าความเข้าใจกับสาระเรื่องราวท่ีก าหนดให้ 

2)  บอกลักษณะปัญหารวมท้ังการระบุบอกตัวแปรในปัญหา  และต้ังข้อสังเกตถึงความเช่ือมโยง
เกี่ยวข้องระหว่างตัวแปร  ตัดสินใจว่าตัวแปรใดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ สร้างสมมุติฐาน และค้นคืนสาระ จัดกระท า 
พิจารณาและประเมินสาระท่ีมีอยู่ 

3)  แสดงการน าเสนอการแก้ปัญหารวมท้ังการสร้างตาราง กราฟ สัญลักษณ์ การพูด 
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4)  ลงมือแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจ วิเคราะห์ระบบ หรือออกแบบระบบเพื่อนน าไปสู่เป้าหมาย
หรือวิเคราะห์วินิจฉัยและเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

5)  สะท้อนการแก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบการแก้ปัญหาและมองหาสาระข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพิ่ม
ค าอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประเมินการแก้ปัญหาจากมุมมองต่าง ๆ หรือหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ และให้เป็นท่ี
ยอมรับมากขึ้น หรือเพื่อให้สามารถอธิบายได้ 

6)  ส่ือสารการแก้ปัญหารวมถึงการเลือกส่ือและการน าเสนอท่ีเหมาะสม เพื่อบอกกล่าวและส่ือสาร
การแก้ปญัหาให้คนนอกได้รับรู้ 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จากข้อสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาสรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นลักษณะของคนดี
คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมและได้สรุปสาระคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 
 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์หมายถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค าส่ังสอน
ของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 
 2.    ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติ
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่นรวมตลอดท้ังต่อหน้าท่ีการงานและค ามั่นสัญญา 
ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมาและจริงใจในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมไปถึงการไม่คิดคด
ทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการรักษาค าพูดหรือค ามั่น
สัญญาและการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะด าเนินไป
ด้วยความต้ังใจจริงเพื่อท าหน้าท่ีของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและ
สังคม 
 3.  มีวินัยหมายถึง  การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ 
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับระเบียบแบบ
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แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 
 4.  ใฝ่เรียนรู้หมายถึง  การค้นคว้าหาความรู้หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 5.  อยู่อย่างพอเพียงหมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพิ่มพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 
 6.  มุ่งม่ันในการท างานหมายถึง  การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงใน
ส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาค าตอบเพื่อน าค าตอบท่ีได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การ
ยกระดับความรู้การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯหรือน ามาสรุปเป็นความจริงให้ได้ 
 7.  รักความเป็นไทยหมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมท าให้ทุก
ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่นความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมี สัมมาคารวะการพูดจาไพเราะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน  
 8.  มีจิตสาธารณะหมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้
คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงสาธารณะท่ีไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นส่ิงท่ี
คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระท าที่แสดงออกมา 
ได้แก่ การหลีกเล่ียงการใช้หรือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่มการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถท าได้  และการเคารพ
สิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 
ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
ให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นส าคัญนั้นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้าน
การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การส่ือสารและ
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การร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเท่าทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ท้ังนี้การตัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้นจะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพเมื่อจบ
การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน  

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเราขาคณิต และสถิติ
และความน่าจะเป็น 

  จ านวนและพีชคณิต: เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง 
อัตราส่วนร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป 
ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อส มการ กราฟ 
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ล าดับและอนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 การวัดและเรขาคณิต: เรียนรู้เกี่ยวกับ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตรและ
ความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต
และสมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปรงทาง
เรขาคณิตในเรื่องการเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  สถิติและความน่าจะเป็น: เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ค านวณค่าสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น ความ
น่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค 1.1     เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน  ค 1.2   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้                      
มาตรฐาน  ค 1.3    ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ และอธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 

สาระที่ 2  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค 2.1    เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และน าไปใช้ 
มาตรฐาน  ค 2.2   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

สาระที่ 3  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1    เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในท่ีนี้ เน้นท่ีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นและต้องการพัฒนา
ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้ 

1. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และ
เลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร้อมท้ังตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

2. การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามรถในการใช้รูปภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย สรุปผล และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

3. การเชื่อมโยง เป็นความสามรถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และน าไปใช้ในชีวิตจริง 

4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการใช้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้งเพื่อ
น าไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 

5.  การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู ้
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง ความสัมพันธ์ของจ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริง 
และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟและความสัมพันธ์ และฟังก์ชันก าลังสอง และใช้
ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติและใช้ความรู้ความ
เข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรง
กลม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการ รู ป
สามเหล่ียมคล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล ท่ี
เกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง และใช้ความรู้
ความเข้าใจนี้ รวมท้ังน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการส่ือสาร และส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์  

 เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหาและการน า
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

 น าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลัง ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม ไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมท้ังปัญหา
เกี่ยวกับดอกเบ้ียและมูลค่าเงิน 

 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่ 1  จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวนผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. เข้าใจจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์

ของจ านวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจ านวน
ตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
2. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังท่ีมีเลข
ช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
 

จ านวนตรรกยะ 

 จ านวนเต็ม 

 สมบัติของจ านวนเต็ม 

 ทศนิยมและเศษส่วน 

 จ านวนตรรกยะ 

 เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็น
จ านวนเต็มบวก 

 การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม
จ านวนตรรกยะ และเลขยกก าลัง
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

3. เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตรส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

อัตราส่วน 

 อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ 
จ านวน 

 สัดส่วน 

 การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

ม.2 1. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังท่ีมีเลข
ช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
       

จ านวนตรรกยะ 

 เลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็น
จ านวนเต็ม 

 การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลัง
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของ
จ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริงใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 
 

จ านวนจริง 

 จ านวนตรรกยะ 

 จ านวนจริง 

 รากท่ีสองและรากท่ีสามของ
จ านวนตรรกยะ 

 การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริง
ไปใช้ 

ม.3 – – 
ม.4 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและ

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการส่ือสารและส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  

เซต 

 ความรู้เบ้ืองต้นและสัญลักษณ์
พื้นฐานเกี่ยวกับเซต 

 ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอม
พลีเมนต์ของเซต 

   ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

 ประพจน์และตัวเช่ือม (นิเสธ และ 
หรือ ถ้า….แล้ว…. ก็ต่อเมื่อ) 

  
ม.5 1. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการ

บวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน
ของจ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริง
ในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวน
ตรรกยะ 

เลขยกก าลัง 

 รากท่ี n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็น
จ านวนจริงนับท่ีมากกว่า ๑  

 เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวน
ตรรกยะ 

ม.6 - - 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

สาระที่ 1  จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.2    เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 - - 
ม.2 1. เข้าใจหลักการการด าเนินการของพหุ

นาม และใช้พหุนามในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์   

พหุนาม 

 พหุนาม 

 การบวก การลบ และการคูณ
ของพหุนาม 

 การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ี
มีผลหารเป็นพหุนาม 

 2. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 

 การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรสองโดยใช้ 

- สมบัติการแจกแจง 
- ก าลังสองสมบูรณ์ 
- ผลต่างของก าลังสอง 

ม.3 
 

1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของ
พหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

  การแยกตัวประกอบของพหุนาม 

 การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสูงกว่าสอง 

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน
ก าลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

  ฟังก์ชันก าลังสอง 

 กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง 

 การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน
ก าลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ม.4 - - 
ม.5 1. ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย

สถานการณืท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 

ฟังก์ชัน 

 ฟังก์ชันและกราฟของฟงัก์ชัน 
(ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก าลัง
สอง ฟังก์ชันช้ันบันได ฟังก์ช้ัน
เอกโพเนนเซียล ) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและ
อนุกรมไปใช้ 

ล าดับและเลขอนุกรม 

 ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต 

 อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต 

ม.6 - - 
 
สาระที่ 1  จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
ม.2 

1. เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและ
สมบัติของจ านวน เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

 กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 

 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

 การน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรและกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิต
จริง 

ม.2 – – 
ม.3 1. เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อ

วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. ประยุกต์ใช้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว
ในการแกปัญหาคณิตศาสตร์ 

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 

 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 

 การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 

 การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

3. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ระบบสมการ 

 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 

 การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

ม.4 - - 
ม.5 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและ

มูลค่าของเงินในการแก้ปัญหา 
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 

 ดอกเบี้ย 

 มูลค่าของเงิน 

 ค่ารายงวด 
ม.6 - - 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

สาระที่ 2  การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 - - 
ม.2 1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของ

ปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

พื้นท่ีผิว 

 การหาพื้นท่ีของปริซึมและ
ทรงกระบอก 

 การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง    

ปริมาตร 

 การหาปริมาตรขอปริซึมและ
ทรงกระบอก 

 การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

ม.3 1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 

พื้นท่ีผิว 

 การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลม 

 การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของ
พีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 

ปริมาตร 

 การปริมาตรของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม 

 การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

 

ม.4 - - 
ม.5 - - 
ม.6 - - 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

สาระที่ 2  การวัด 

มาตรฐาน ค 2.2   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิต ปละทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ 

เช่น วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือ 
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้าง
รูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง 

  การสร้างทางเรขาคณิต 

 การสร้างพื้นฐานทาเรขาคณิต 

 การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 

 การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน
ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

2. เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 

 หน้าตัดขอรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า 
ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

ม.2 1. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ 
เช่น วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้าง
รูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง 

การสร้างทางเรขาคณิต 

 การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทาง
เรขาคณิตไปใช้ในชีวิต 

2. น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน
และรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

เส้นขนาน 

 สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูป
สามเหล่ียม 

3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

การแปลงทางเรขาคณิต 

 การเล่ือนขนาน 

 การสะท้อน 

 การหมุน 

 การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทา
เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
4. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ี
เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ความเท่ากันทุกประการ 

 ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหล่ียม 

 การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน
ทุกประการไปในการแก้ปัญหา 

5. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบท
กลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 

 การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพี
ทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.3 1. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ี
คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

ความคล้าย 

 รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน 

 การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ
มุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา และ ๖๐ 
องศาไปใช้ในการแก้ปัญหา 

3. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

วงกลม 

 วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส 

 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
 

ม.4 - - 

ม.5 - - 

ม.6 - - 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

สาระที่ 3  สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 3.1   เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติ ในการแก้ปัญหา 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ

น าเสนอข้อมูลและแปลความหมาย
ข้อมูล รวมท้ังน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 

  สถิติ 

 การตั้งค าถามทางสถิติ 

 การเก็บรวมรวบข้อมูล 

 การน าเสนอข้อมูล 
- แผนภูมิรูปภาพ 
- แผนภูมิแท่ง 
- กราฟเส้น 
- แผนภูมิรูปวงกลม 

 การแปลความหมายข้อมูล 

 การน าสถิติไปใช้ในชีวิต 

 
 
 

ม.2 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
แผนภาพจุด และแผนภาพต้น-ใบ ฮิสโท
แกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปล
ความหมายผลลัพธ์ รวมท้ังน าสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

  สถิติ 

 การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 
- แผนภาพจุด 
- แผนภาพต้น-ใบ 
- ฮิสโทแกรม 
- ค่ากลางของข้อมูล 

 การแปลความหมายผลลัพธ์ 

 การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
     

ม.3 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนภาพกล่องและแปลความหมาย
ผลลัพธ์รวมท้ังน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

   สถิติ 

 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
- แผนภาพกล่อง 

 การแปลความหมายผลลัพธ์ 

 การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
ม.4 – – 
ม.5 - - 
ม.6 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ

น าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของ
  สถิติ 

 ข้อมูล 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ค่าสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ต าแหน่งท่ีของข้อมูล 

 ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต) 

 ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความแปรปรวน) 

 การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ 

 การแปลความหมายของค่าสถิติ 
 
สาระที่ 3   สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 – – 
ม.2 -  
ม.3 1. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและน า

ผลท่ีได้ไปหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

   ความน่าจะเป็น 

 เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 

 ความน่าจะเป็น 

 การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.4 1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ 
การเรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู่ใน
การแก้ปัญหา 

  หลักการนับเบื้องต้น 

 หลักการบวกและการคูณ 

 การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้นกรณีท่ี
ส่ิงของแตกต่างกันหมด 

 การจัดหมู่กรณีท่ีส่ิงของแตกต่างกัน
หมด 

 2. หาความน่าจะเป็นและการน าความรู้
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

  ความน่าจะเป็น 

 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 

 ความน่าจะเป็นและเหตุการณ์ 
ม.5 - - 
ม.6 - - 
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คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมจัดท าขึ้นส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
ท่ีจ าเป็นต้องเรียนเนื้อหาในสาระจ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น รวมท้ัง
สาระแคลคูลัส ให้มีความนุ่มลึกขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี้ได้จัดท าขึ้นให้มีเนื้อหาสาระท่ีทัดเทียมกับนานาชาติ เน้นการวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การส่ือสารและการร่วมมือ รวมท้ัง
เช่ือมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
 ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สาระส าคัญ ดังนี้ 

 จ านวนพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร์ จ านวนจริงและพหุนาม จ านวนเชิงซ้อน 
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ล าดับและอนุกรม 
เมทริกซ์ และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิติ และการน า
ความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น และน าความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ 

 แคลคูลัส เรียนรู้เกี่ยวกับ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
ปริพันธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิต และการน าความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

 
สาระคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
 เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมี ๒ ลักษณะ คือ เช่ือมโยงกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ในคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และเรียนรู้สาระนั้นอย่างลึกซึ้ง ได้แก่ สาระ
จ านวนและพีชคณิต และสาระสถิติและความน่าจะเป็น และไม่ได้เช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ สาระการวัดและเรขาคณิต และสาระแคลคูลัส 
 
สาระจ านวนและพีชคณิต 
 1. เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดขึ้น
ของการด าเนินการ สมบัติการด าเนินการ และน าไปใช้ 
 2. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
 3. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการและเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ 
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สาระการวัดและเรขาคณิต 
 1. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้ 
 2. เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และการน าไปใช้ 
 
สาระสถิติและความน่าจะเป็น 
 1. เข้าใจหลักการน าเบ้ืองต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
 
สาระแคลคูลัส 
 1. เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องชองฟังก์ชัน อนพุนัธ์และฟังก์ชัน และปริพัน์ของฟังก์ชัน และน าไปใช้ 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเรียนครบทุกผลการเรียนรู้ มีคุณภาพดังนี้ 

 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 

 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และอ้าง
เหตุผล 

 เข้าใจและใช้สมบัติของจ านวนจริงและพหุนาม 

 เข้าใจแลละใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 

 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตเคราะห์ 

 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ 

 เข้าใจและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน 

 น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ 

 เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปล่ียน การจัดหมู่ในการแก้ปัญหาและน า
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

 น าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 

 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจง ทวิ
นาม และการแจกแจงปกติ และน าไปใช้ 

 น าความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบ้ืองต้นไปใช้ 
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ผลการเรียนรู้และสารการเรียนรู้เพิ่มเติม 
สาระจ านวนและพีชคณิต 

1. เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน และการด าเนินการของจ านวนผล
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และการน าไปใช ้
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการ

ส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  เซต 

 ความรู้เบ้ืองต้นและสัญลักษณ์
พื้นฐานเกี่ยวกับเซต 

 ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลี
เมนต์ของเซต 

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์
เบ้ืองต้น ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และอ้าง
เหตุผล 

  ตรรกศาสตร์ 

 ประพจน์และตัวเช่ือม 

 ประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 

 การอ้างเหตุผล 
3. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของจ านวน
จริงในการแก้ปัญหา 

  จ านวนจริงและพหุนาม 

 จ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริง 

 ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและสมบัติ
ของค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง 

 จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และจ านวน
จริงในรูปเลขยกก าลัง 

ม.5 1. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของ
จ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
2. หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็น
จ านวนนับท่ีมากกว่า 1 

  จ านวนเชิงซ้อน 

 จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติของ
จ านวนเชิงซ้อน 

 จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 

 รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n 
เป็นจ านวนนับท่ีมากกว่า 1 

ม.6 - - 
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2. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟงัก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
ช้ัน ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การ

หารฟังก์ชัน  หาฟังก์ชันประกอบ และฟังก์ชัน
ผกผัน 
2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 

  ฟังก์ชัน 

 การบวก การลบ การคูณ การหาร
ฟังก์ชัน 

 ฟังก์ชันประกอบ 

 ฟังก์ชันผกผัน 
3. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เซียลและฟังก์ชันลอการิทึม และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม 

 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล 

 ฟังก์ชันลอการิทึม 
ม.5 1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟ

ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

 ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 
ม.6 1. ระบุได้ว่าล าดับท่ีก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้า

หรือลู่ออก 
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต 
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
4. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและ
อนุกรมไปใช้ 
 

  ล าดับและอนุกรม 

 ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์ 

 ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต 

 ลิมิตของอันดับอนันต์ 

 อนุกรมจ ากัดและอนุกรมอนันต์ 

 อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต 

 ผลบวกอนุกรมอนันต์ 

 การน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและ
อนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่า
ของเงินและค่ารายงวด 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

3. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการและเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 
ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.1 1. แก้สมการ และอสมการพหุนามตัวแปรเดียว 

ดีกรีไม่เกินส่ี และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม
ตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุ
นามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

  จ านวนจริงและพหุนาม 

 ตัวประกอบของพหุนาม 

 สมการและอสมการพหุนาม 

 สมการและอสมการเศษส่วนของ
พหุนาม 

 สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์
ของพหุนาม 

4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเวียลและสมการ
ลอการิทึม และน าไปใช้ในการแก้ปัยหา 

  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม 

 สมการเอกซ์โพเนนเวียล 
ม.5 1. แก้สมการตรีโกณมิติ แลวะน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 
2. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการ
แก้ปัญหา 

  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ 

 กฎของโคไซน์และกฎของไซน ์

3. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวก
เมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจ านวนจริง การ
คูณระหว่างเมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับ
เปล่ียน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n x n 
เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีไม่เกินสาม 
4. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2x2  
5. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผัน
และการด าเนินการตามแถว 

  เมทริกซ์ 

 เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปล่ียน 

 การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์
กับจ านวนจริง การคูณระหว่าง
เมทริกซ์ 

 ดีเทอร์มิแนนต์ 

 เมทริกซ์ผกผัน 

 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
เมทริกซ์ 

6. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินส่ี 
ท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

  จ านวนเชิงซ้อน 

 สมการพหุนามตัวแปรเดียว 

ม.6 - - 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

สาระการวัดและเรขาคณิต 
1. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต

วิเคราะห์ในการปัญหา 
  เรขาคณิตวิเคราะห์ 

 จุดและเส้นตรง 

 วงกลม 

 พาราโบลา 

 วงร ี

 ไฮเพอร์โบลา 
ม.5 - - 
ม.6 - - 

 
2. เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช ้

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 - - 
ม.5 1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การ

คูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ 
และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
 

  เวกเตอร์ในสามมิติ 

 เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ 

 การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณ
เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 

 ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิง
เวกเตอร์ 

ม.6 - - 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

สาระสถิติและความน่าจะเป็น 
1. เข้าใจหลักการนับเบือ้งต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 - - 
ม.5 1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณการ

เรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
  หลักการนับเบื้องต้น 

 หลักการบวก และการคูณ 

 การเรียงสับเปล่ียน 
- การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้น 
- การเรียงสับเปล่ียนเชิงวงกลมกรณี

ท่ีส่ิงของแตกต่างกันท้ังหมด 

 การจัดหมู่กรณีท่ีส่ิงของแตกต่าง
กันท้ังหมด 

 ทฤษฎีบททวินาม 
2. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไปใช้ 

    ความน่าจะเป็น 

 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 

 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
ม.6 1. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก

ตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจง
ทวินาม และการแจกแจงปกติ และน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

  การแจกแจงความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น 

 การแจกแจงเอกรูป 

 การแจกแจงทวินาม 

 การแจกแจงปกติ 
 

สาระแคลคูลัส 
1. เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนพุันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และน าไปใช้ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ม.4 - - 
ม.5 - - 
ม.6 1. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันท่ี

ก าหนดให้ 
2. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให้ 
และน าไปใช้แก้ปัญหา 
3. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชัน
พีชคณิตท่ีก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา 

  แคลคูลัส 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 

 อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

 ปริพันธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิต 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120  
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

320 (8นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 ช่ัวโมง 

(22 นก.) 
880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

1,640 ช่ัวโมง 
(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 180 
2. กิจกรรมนักเรียน  
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

40 40 40 - 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม 25 25 25 120 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 60 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

  

หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 ( 2นก.) 
รายวิชาท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 8 กลุ่มสาระฯ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

520(14นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

2,920(73 นก.)(ห้องเรียนพิเศษ) 
2,400(62 นก.)(วิทย-์คณิต)  
1,880(47 นก.) (ภาษ-สังคม) 

280(7 นก.) 200 (5 นก) 200 (5 นก) 
1,960(49นก.)(การงาน-เทคโน) 

1,960(49นก.) (สหศิลป์) 
การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS 1)  
( Research and 
Knowledge Formation )   

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การส่ือสารและการน าเสนอ 
(IS 2) ( Communication  
and Presentation ) 

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การน าองค์ความรู้ไปใช้
บริการสังคม (IS 3) 

- - 20 20 

กิจกรรมโฮมรูม 40 40 40 120 
กิจกรรมรวมระดับ 40 40 40 - 
กิจกรรมสวดมนต์ 40 40 40 - 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม - - 60 80 
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สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

รวมเวลาเรียน รายวิชา/
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
680 

3,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
2,780 (วิทย์-คณิต)  
2,260 (ภาษ-สังคม) 

440 440 440 
2,340 (การงาน-เทคโน) 

2,340 (สหศิลป์) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

5,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
4,780 (วิทย์-คณิต)  
4,260 (ภาษ-สังคม) 

1,440 1,440 1,440 
4,340 (การงาน-เทคโน) 

4,340 (สหศิลป์) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ค21101 คณิตศาสตร์ 1      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค21102 คณิตศาสตร์ 2      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ค22101 คณิตศาสตร์ 3      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค22102 คณิตศาสตร์ 4      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ค23101 คณิตศาสตร์ 5      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค23102 คณิตศาสตร์ 6      60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ค20201 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค20202 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ค20203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค20204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1 40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2           40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ค20205 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค20206 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6       60 ช่ัวโมง     3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6       40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ค31101 คณิตศาสตร์ 1      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค31102 คณิตศาสตร์ 2      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ค32101 คณิตศาสตร์ 3      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค32102 คณิตศาสตร์ 4      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ค33101 คณิตศาสตร์ 5      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค33102 คณิตศาสตร์ 6      40 ช่ัวโมง     2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ค30201 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค30201 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ค30203 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 3      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค30204 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 4      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1 40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2           40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ค30205 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 5      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค30206 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 6      20 ช่ัวโมง     1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6      80 ช่ัวโมง     4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา  60 ชั่วโมง 
  

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจ านวนเต็ม การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนเต็ม 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ  การคูณ การหารจ านวนเต็ม  การตรวจสอบค าตอบความ
สมเหตุสมผลจ านวนเต็ม พื้นฐานทางเรขาคณิตเกี่ยวกับการสร้างมุม การแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างรูปทาง
เรขาคณิตสองมิติ และ สมบัติทางเรขาคณิต การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก    การลบ การคูณ 
การหารเศษส่วนและทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม รูปเรขาคณิตสามมิติ การมอง
ภาพเรขาคณิตด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน  การสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปลูกบาศก์      

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ม.1/1 , ม.1/2          
 ค 2.2  ม.1/1 , ม.1/2   
 
รวม  4  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1             เวลา  60   ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนเต็ม ค 1.1 ม.1/1 - จ านวนเต็ม 
- การบวกจ านวนเต็ม 
- การลบจ านวนเต็ม 
- การคูณจ านวนเต็ม 
- การหารจ านวนเต็ม 
- สมบัติของการบวกและการคูณจ านวนเต็ม 

15 13 

2 ทศนิยมและเศษส่วน ค 1.1 ม.1/1 - ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม 
- การบวกและการลบทศนิยม 
- การคูณและการหารทศนิยม 
- เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 
- การบวกและการลบเศษส่วน 
- การคูณและการหารเศษส่วน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและ
เศษส่วน 

15 12 

สอบกลางภาค  20 
3 เลขยกก าลัง ค 1.1 ม.1/2 - ความหมายของเลขยกก าลัง 

- การคูณและการหารเลขยกก าลัง 
- สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

14 10 

4 การสร้างทาง
เรขาคณิต 

ค 2.2  ม.1/1 - จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี มุม 
- การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
- การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย 

10 8 

5 รูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ 

ค 2.2  ม.1/1 - หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพ
ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

6 7 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค21102 คณิตศาสตร์ 2 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  60 ชั่วโมง 
  

ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหา อธิบายนิยามของสมการ หาค าตอบของสมการ
แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ  
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน   สัดส่วน   ร้อยละ คู่อันดับและกราฟ  คู่อันดับ  กราฟของคู่อันดับ การ
อ่านและการแปลความหมายของกราฟบนระนาบพิกัดฉาก วิเคราะห์ข้อมูลการน าเสนอข้อมูลท่ีก าหนดให้  
อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติท่ีสมเหตุสมผล บอกความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดขึ้น
ได้จากการน าเสนอข้อมูล  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีผลท้ังหมดท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มแต่
ละตัวมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นเท่า ๆ กัน  ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ม.1/3      
 ค 1.3  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3     
 ค 3.1  ม.1/1  
 
รวม  5  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์ 2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1             เวลา  60   ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว 

ค 1.3 ม 1/1 - การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ 
- สมการและค าตอบของสมการ 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

15 13 

2 อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ 

ค 1.1 ม 1/3 - อัตราส่วน 
- สัดส่วน 
- ร้อยละ 
- บทประยุกต์ 

15 12 

สอบกลางภาค  20 
3 กราฟและ

ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
ค 1.3 ม 1/2 
ค 1.3 ม 1/3 

- คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
- กราฟและการน าไปใช้ 
- ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

15 12 

4 สถิติ 1 ค 3.1 ม 1/1 - ค าถามทางสถิติ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การน าเสนอข้อมูลและการแปร
ความหมายข้อมูล 

15 13 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  60 ชั่วโมง 
 

ศึกษา  เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลัง
เป็นจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง รากท่ีสองและรากท่ีสามของ          
จ านวนตรรกยะ การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม 
การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ สมบัติการ
แจกแจง ก าลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของก าลังสอง การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 
การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล การแปล
ความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 

 
รหัสตัวชี้วัด 
    ค 1.1 ม. 2/1-2 
 ค 1.2 ม. 2/1-2 
 ค 2.2 ม. 2/1, ม. 2/3 
 ค 3.1 ม. 2/1 
  
รวม  7  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2             เวลา  60   ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนจริง ค 1.1 ม. 2/1-2 
 

- เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังท่ีมี
เลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
- จ านวนอตรรกยะ 
- จ านวนจริง 
- รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวน
ตรรกยะ 
- การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ 

15 13 

2 พหุนาม ค 1.2 ม. 2/1-2 
 

- พหุนาม 
- การบวก การลบ และการคูณของพหุ
นาม 
- การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหาร
เป็นพหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหนุามดีกรี
สองโดยใช้ 
   สมบัติการแจกแจง 
   ก าลังสองสมบูรณ์ 
   ผลต่างของก าลังสอง 

15 12 

สอบกลางภาค  20 
3 การสร้าง

เรขาคณิต 
ค 2.2 ม. 2/1  - การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทาง

เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
8 5 

4 การแปลงทาง
เรขาคณิต 

ค 2.2 ม. 2/3  -การเล่ือนขนาน 
-การสะท้อน 
-การหมุน 

- การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง

เรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 

11 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 สถิติ ค 3.1 ม. 2/1 
 

- การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 
   แผนภาพจุด 
   แผนภาพต้น-ใบ 
   ฮิสโทแกรม 
   ค่ากลางของข้อมูล 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

11 10 

สอบปลายภาค  30 

รวมท้ังส้ิน 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค22102 คณิตศาสตร์ 4 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        เวลา  60 ชั่วโมง 

 
ศึกษา  สมบัติของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ การน าความรู้เกี่ยวกับ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 
การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา เส้นขนานและมุม
ภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานกับมุมภายนอกและมุมภายใน เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม ความ
เท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์
กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบมุม-ด้าน-มุม รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กัน
แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 2.1 ม. 2/1-2 
ค 2.2 ม. 2/2 ม. 2/4-5 

 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2             เวลา  60   ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ค 2.2 ม. 2/5 
 

- สมบัติของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
- การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

15 13 

2 ปริมาตรและพื้นท่ีผิว ค 2.1 ม. 2/1-2 - การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและ
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

15 12 

สอบกลางภาค  20 
3 เส้นขนาน ค 2.2 ม. 2/2 

 
-เส้นขนานและมุมภายใน 
-เส้นขนานและมุมแย้ง 
-เส้นขนานกับมุมภายนอกและมุมภายใน 
-เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 

15 13 

4 ความเท่ากันทุก

ประการ 

ค 2.2 ม. 2/4 
  

- ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต 
- ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 
-รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ 
ด้าน-มุม-ด้าน 
-รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ
มุม-ด้าน-มุม 
- รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ 
ด้าน-ด้าน-ด้าน 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุก
ประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 

15 12 

สอบปลายภาค  30 
รวมท้ังส้ิน 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  60 ชั่วโมง 

 
ศึกษาการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี
ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพ
กล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา เหตุการณ์จากการ
ทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง วงกลม คอร์ด และเส้น
สัมผัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.3  ม. 3/1 ม 3/3 
ค 2.1  ม. 3/1-2 
ค 2.2  ม. 3/3 
ค 3.1  ม. 3/1 
ค 3.2  ม. 3/1 

 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3             เวลา  60   ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ระบบสมการ 
 

ค 1.3  ม 3/3 - ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

14 12 

2 พื้นท่ีผิวและปริมาตร 
 

ค 2.1  ม. 3/1-2 - การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและ
ปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรง
กลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

8 7 

3 สถิติ ค 3.1  ม. 3/1 - ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
แผนภาพกล่อง 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 

การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

8 6 

สอบกลางภาค  20 
4 อสมการเชิงเส้นตัว

แปรเดียว 
 

ค 1.3  ม. 3/1 - อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 

14 12 

5 ความน่าจะเป็น 
 

ค 3.2  ม. 3/1 - เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
- ความน่าจะเป็น 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ในชีวิตจริง 

8 7 

6 วงกลม 
 

ค 2.2  ม. 3/3 - วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส 
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

8 6 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 

 



 
  

 

43 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค23102 คณิตศาสตร์ 6 
รายวิชาพื้นฐาน           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        เวลา  60 ชั่วโมง 
  

ศึกษากราฟของฟังก์ชันก าลังสอง การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา  
การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา 
รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน า
ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศาไปใช้ในการแก้ปัญหา การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.2  ม. 3/1 ม. 3/2 
ค 1.3  ม. 3/2 
ค 2.2  ม. 3/1  ม. 3/2 

 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์ 6 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3             เวลา  60   ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ช่ัวโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ฟังก์ชันก าลังสอง 
 

ค 1.2  ม. 3/2 - กราฟของฟงัก์ชันก าลังสอง 
- การน าความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลัง
สองไปใช้ในการแก้ปัญหา 

10 8 

2 สมการก าลังสองตัว
แปรเดียว 
 

ค 1.3  ม. 3/2 - การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

10 8 

3 ความคล้าย 
 

ค 2.2  ม. 3/1 - รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้าย
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

10 9 

สอบกลางภาค  20 
4 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 
ค 2.2  ม. 3/2 - อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

- การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ
มุม 30 องศา 45 องศา และ 60 
องศาไปใช้ในการแก้ปัญหา 

15 13 

5 การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม 

ค 1.2  ม. 3/1 - การแยกตัวประกอบของพหนุาม
ดีกรีสูงกว่าสอง 

15 12 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค20201 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

การประยุกต์ 1 รูปเรขาคณิต จ านวนนับ ร้อยละในชีวิตประจ าวัน ปัญหาชวนคิด    
จ านวนและตัวเลข ระบบเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ  การเปล่ียนฐานในระบบตัวเลข     
การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง การคิดค านวณ โจทย์ปัญหา    
การสร้าง การแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมขนาดต่างๆ การสร้างรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม

ด้านขนาน     
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 
การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ แก้ปัญหาต่างๆ และตระหนักถึงความ   

สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมัน บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ และเขียนตัวเลขฐาน ท่ี

ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้  
3. คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลัง โดยใช้บทนิยาม  และสมบัติของเลขยกก าลัง ใช้

ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหา และตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของค าตอบท่ี
ได้ 

4. สร้างและ เขียนวิธีสร้างเกี่ยวกับการแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมท่ีมีขนาดต่างๆ  การสร้างรูป
สามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน ให้มีขนาดของมุมและความยาวของด้านตามท่ีก าหนดให้ได้ 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1          เวลา   60   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การประยุกต์ 1 1. ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ 
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ และ
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 
ของค าตอบท่ีได้ 

-สมบัติทางเรขาคณิต    
-อธิบายแบบรูปและ
ความสัมพันธ์ของผลคูณ 
-จ านวนเฉพาะ 
-วิธีแบบยุคลิดหา ห.ร.ม. 
ของจ านวนนับท่ีมีค่ามาก 
-ความรู้สึกเชิงจ านวน
เกี่ยวกับร้อยละ 
-ปัญหาชวนคิด โดยสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์
ค้นหาแบบรูป 

15 13 

2 จ านวนและ
ตัวเลข 

2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมัน 
บอกค่าของเลขโดดในตัวเลข
ฐานต่างๆ และเขียนตัวเลขฐาน
ท่ีก าหนดให้เป็นตัวเลขฐาน
ต่างๆ ได้ 

-การอ่านและเขียนตัวเลข
โรมัน    
-ค่าต่างๆของเลขโดดใน
ตัวเลขฐานต่างๆ   
-การเขียนจ านวนท่ีก าหนดให้
ในรูปเลขฐานต่างๆ 

15 12 

สอบกลางภาค  20 

3 การประยุกต์
ของจ านวน
เต็มและเลข
ยกก าลัง 

3. คูณและหารจ านวนท่ีเขียน
อยู่ในรูปเลขยกก าลัง โดยใช้บท
นิยาม และสมบัติของเลขยก
ก าลัง ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวน
เต็มและเลขยกก าลังในการแก้ 
ปัญหา และตระหนักถึงความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

-ค านวณโจทย์ บวก ลบ คูณ  
หารได้ 
-ใช้สมบัติของจ านวนเต็มและ
เลขยกก าลังในการค านวณ 
- แก้โจทย์ปัญหาได้ 
 

15 13 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 การสร้าง 4. สร้างและ เขียนวิธีสร้าง
เกี่ยวกับการแบ่งส่วนของ
เส้นตรง การสร้างมุมท่ีมีขนาด
ต่างๆ การสร้างรูปสามเหล่ียม
และรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน ให้มี
ขนาดของมุมและความยาว
ของด้านตามท่ีก าหนดให้ได้ 

-การสร้างเกี่ยวกับการแบ่ง
ส่วนของเส้นตรง  
-การสร้างมุมท่ีมีขนาดต่าง ๆ   
-การสร้างรูปสามเหล่ียมและ
รูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน ให้มี
ขนาดของมุมและความยาว
ของด้านตามท่ีก าหนดให้  

15 12 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค20202 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

พหุนาม ประกอบไปด้วย เอกนาม พหุนาม การบวกและการลบเอกนาม การบวกและ 
การลบพหุนาม การคูณและการหารพหุนาม  

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยค
เงื่อนไข การให้เหตุผล 
 บทประยุกต์ 2  มีเรื่องของ แบบรูปของจ านวน ข่ายงาน การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 

ล าดับ การหาพจน์ท่ัวไปของล าดับ 
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 
การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนามและพหุนามได้ 
2. สังเกต สร้างข้อความคาดการณ์ และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ 
3. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ และตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
 4. เข้าใจและหาพจน์ท่ัวไปของล าดับได้ 
 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1          เวลา   60   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 พหุนาม 1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 
และผลหารของ เอกนามและ
พหุนามได้ 

- เอกนาม 
- พหุนาม 
- การบวก การลบ การคูณ 
และการหารเอกนาม และ
พหุนาม 

15 13 

2 การเตรียมความ
พร้อมในการให้
เหตุผล 

2. สังเกต สร้างข้อความ
คาดการณ์ และให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ 

- ข้อความคาดการณ์ 
- ประโยคเงื่อนไข 
- บทกลับของประโยค
เงื่อนไข 
- การให้เหตุผล 

15 12 

สอบกลางภาค  20 
3 บทประยุกต์ 2 3. ใช้ความรู้และทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์
แก้ปัญหาต่างๆ และตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบท่ีได้ 

- แบบรูปและความสัมพันธ์ 
- ข่ายงาน 
- การประยุกต์ของเศษส่วน
และทศนิยม 
 

15 13 

4 ล าดับและพจน์
ท่ัวไปของล าดับ 

4. เข้าใจและหาพจน์ท่ัวไป
ของล าดับได้ 

- ล าดับ 
- การหาพจน์ท่ัวไปของ
ล าดับ 

15 12 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

การประยุกต์ 1 รูปเรขาคณิต จ านวนนับ ร้อยละในชีวิตประจ าวัน ปัญหาชวนคิด    
จ านวนและตัวเลข ระบบเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ  การเปล่ียนฐานในระบบตัวเลข     
การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง การคิดค านวณ โจทย์ปัญหา    
การสร้าง การแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมขนาดต่างๆ การสร้างรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม

ด้านขนาน     
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 
การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ แก้ปัญหาต่างๆ และตระหนักถึงความ   

สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมัน บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ และเขียนตัวเลขฐาน         ท่ี

ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้  
3. คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลัง โดยใช้บทนิยาม  และสมบัติของเลขยกก าลัง ใช้

ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหา และตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของค าตอบท่ี
ได้ 

4. สร้างและ เขียนวิธีสร้างเกี่ยวกับการแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมท่ีมีขนาดต่างๆ  การสร้างรูป
สามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน ให้มีขนาดของมุมและความยาวของด้านตามท่ีก าหนดให้ได้ 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การประยุกต์ 1 1. ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ 
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ และ
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 
ของค าตอบท่ีได้ 

-สมบัติทางเรขาคณิต    
-อธิบายแบบรูปและ
ความสัมพันธ์ของผลคูณ 
-จ านวนเฉพาะ 
-วิธีแบบยุคลิดหา ห.ร.ม. 
ของจ านวนนับท่ีมีค่ามาก 
-ความรู้สึกเชิงจ านวน
เกี่ยวกับร้อยละ 
-ปัญหาชวนคิด โดยสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์
ค้นหาแบบรูป 

10 13 

2 จ านวนและ
ตัวเลข 

2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมัน 
บอกค่าของเลขโดดในตัวเลข
ฐานต่างๆ และเขียนตัวเลขฐาน
ท่ีก าหนดให้เป็นตัวเลขฐาน
ต่างๆ ได้ 

-การอ่านและเขียนตัวเลข
โรมัน    
-ค่าต่างๆของเลขโดดใน
ตัวเลขฐานต่างๆ   
-การเขียนจ านวนท่ีก าหนดให้
ในรูปเลขฐานต่างๆ 

10 12 

สอบกลางภาค  20 

3 การประยุกต์
ของจ านวน
เต็มและเลข
ยกก าลัง 

3. คูณและหารจ านวนท่ีเขียน
อยู่ในรูปเลขยกก าลัง โดยใช้บท
นิยาม และสมบัติของเลขยก
ก าลัง ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวน
เต็มและเลขยกก าลังในการแก้ 
ปัญหา และตระหนักถึงความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

-ค านวณโจทย์ บวก ลบ คูณ  
หารได้ 
-ใช้สมบัติของจ านวนเต็มและ
เลขยกก าลังในการค านวณ 
- แก้โจทย์ปัญหาได้ 
 

10 15 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 การสร้าง 4. สร้างและ เขียนวิธีสร้าง
เกี่ยวกับการแบ่งส่วนของ
เส้นตรง การสร้างมุมท่ีมีขนาด
ต่างๆ การสร้างรูปสามเหล่ียม
และรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน ให้มี
ขนาดของมุมและความยาว
ของด้านตามท่ีก าหนดให้ได้ 

-การสร้างเกี่ยวกับการแบ่ง
ส่วนของเส้นตรง  
-การสร้างมุมท่ีมีขนาดต่าง ๆ   
-การสร้างรูปสามเหล่ียมและ
รูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน ให้มี
ขนาดของมุมและความยาว
ของด้านตามท่ีก าหนดให้  

10 10 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

54 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

พหุนาม ประกอบไปด้วย เอกนาม พหุนาม การบวกและการลบเอกนาม การบวกและ 
การลบพหุนาม การคูณและการหารพหุนาม  

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยค
เงื่อนไข การให้เหตุผล 
 บทประยุกต์ 2  มีเรื่องของ แบบรูปของจ านวน ข่ายงาน การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนามและพหุนามได้ 
2. สังเกต สร้างข้อความคาดการณ์ และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ 
3. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ และตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 พหุนาม 1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 
และผลหารของ เอกนามและ
พหุนามได้ 

- เอกนาม 
- พหุนาม 
- การบวก การลบ การคูณ 
และการหารเอกนาม และ
พหุนาม 

14 18 

2 การเตรียมความ
พร้อมในการให้
เหตุผล 

2. สังเกต สร้างข้อความ
คาดการณ์ และให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ 

- ข้อความคาดการณ์ 
- ประโยคเงื่อนไข 
- บทกลับของประโยค
เงื่อนไข 

6 7 

สอบกลางภาค  20 
3 การเตรียมความ

พร้อมในการให้
เหตุผล (ต่อ) 

2. สังเกต สร้างข้อความ
คาดการณ์ และให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ 

- การให้เหตุผล 6 7 

4 บทประยุกต์ 2 3. ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
แก้ปัญหาต่างๆ และตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบท่ีได้ 

- แบบรูปและความสัมพันธ์ 
- ข่ายงาน 
- การประยุกต์ของเศษส่วน
และทศนิยม 
 

14 18 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค20203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 สมบัติของเลขยกก าลัง บทนิยามและสมบัติอื่นๆ ของเลขยกก าลัง การคูณและการหารเลขยกก าลังท่ี
มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มและการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ การใช้เลขยกก าลังในการ
เขียนแสดงจ านวนท่ีมีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การค านวณเกี่ยวกับจ านวนท่ีอยู่ใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 พหุนามและเศษส่วนของพหนุาม การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม การบวก การลบ 
การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนามท่ีพหุนามมีดีกรีไม่เกินหนึง่ 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา และ ๖๐ องศาไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 
 การประยุกต์เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้อัตราส่วนและ
สัดส่วน การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ร้อยละ 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช้บทนิยาม  และ

สมบัติของเลขยกก าลัง และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
2. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนท่ีมีค่าน้อยๆ หรือมากๆ  ในรูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์ได้ 
3. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้ 
4. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนามอย่างง่ายได้ 
5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค20203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   60   ชั่วโมง  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สมบัติของ
เลขยกก าลัง 

1. คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยู่ในรูป
เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวน
เต็มโดยใช้บทนิยาม และสมบัติของ
เลขยกก าลัง และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
2. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการ
เขียนแสดงจ านวนท่ีมีค่าน้อยๆ หรือ
มากๆ  ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ 

- สมบัติของเลขยกก าลัง 
- การด าเนินการของเลขยก
ก าลัง 
- สมบัติอื่นๆ ของเลขยก
ก าลัง 

15 13 

2 พหุนามและ
เศษส่วนของ
พหุนาม 

3. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้ 
4. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของ
พหุนามอย่างง่ายได้ 

- ทบทวนพหุนาม 
- การคูณพหุนาม 
- การหารพหุนาม 
- เศษส่วนของพหุนาม 
- การคูณการหารเศษส่วน
ของพหุนาม 
- การบวกและการลบ
เศษส่วนของพหุนาม 

15 12 

สอบกลางภาค  20 

3 อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 

เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

- อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
- การน าค่าอัตราส่วน
ตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา 
๔๕ องศา และ ๖๐ องศาไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

15 13 

4 การประยุกต์
เกี่ยวกับ
อัตราส่วน
และร้อยละ 

5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

- การประยุกต์เกี่ยวกับ
อัตราส่วน 
- การประยุกต์เกี่ยวกับร้อยละ 
- การประยุกต์เกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ 

15 12 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค20204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ

ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการ

แจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูป cbxax2   เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัว  และ 
0a   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง 
 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ  การ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ 

กรณฑ์ที่สอง   การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a   เมื่อ 0a    

โดยใช้สมบัติ baab   เมื่อ 0a และ 0b  และ 
b

a

b

a
  เมื่อ 0a และ 0b  

 การแปรผัน การแปรผันโดยตรง การแปรแบบผกผัน การแปรผันแบบเกี่ยวเนื่อง การน าไปใช้ 
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 
การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็ม   

และมีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ในพหุนามตัวประกอบเป็นจ านวนเต็ม 
2.  แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
3.  บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ท่ีสองท่ีก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
4.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
5.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณใดๆ ท่ีแปรผันต่อกันได้ 
6.  แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค20204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   60   ชั่วโมง  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การแยกตัว
ประกอบ
ของพหุนาม
ดีกรีสอง 

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละ
พจน์เป็นจ านวนเต็ม   และมีสัมประสิทธิ์
ของแต่ละพจน์ในพหุนามตัวประกอบ
เป็นจ านวนเต็ม 

- การแยกตัวประกอบโดย
ใช้สมบัติการแจกแจง 
- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองตัวแปรเดียว 
- การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองท่ีเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์ 
- การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองท่ีเป็น
ผลต่างของก าลังสอง 

15 13 

2 สมการก าลัง
สองตัวแปร
เดียว 

2. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดย
ใช้การแยกตัวประกอบได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลัง
สองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัว
ประกอบได้ 

- สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว 

15 12 

สอบกลางภาค  20 
3 กรณฑ์ท่ี

สอง 
3. บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงซึง่
เกี่ยวกับกรณฑ์ท่ีสองท่ีก าหนดให้และ
น าไปใช้แก้ปัญหาได้ 

- สมบัติของ a   เมื่อ 

0a  
- การด าเนินการของ
จ านวนจริงซึ่งเกี่ยวกับ
กรณฑ์ท่ีสอง 
- การน าไปใช้  

15 13 

4 การแปรผัน 4. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่าง
ปริมาณสองปริมาณใดๆ ท่ีแปรผันต่อกันได้ 
5. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนด
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 

- การแปรผันตรง 
- การแปรผกผัน 
- การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 

15 13 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 สมบัติของเลขยกก าลัง บทนิยามและสมบัติอื่นๆ ของเลขยกก าลัง การคูณและการหารเลขยกก าลังท่ี
มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มและการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ การใช้เลขยกก าลังในการ
เขียนแสดงจ านวนท่ีมีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การค านวณเกี่ยวกับจ านวนท่ีอยู่ใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 พหุนามและเศษส่วนของพหนุาม การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม การบวก การลบ 
การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนามท่ีพหุนามมีดีกรีไม่เกินหนึง่ 
 การประยุกต์เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้อัตราส่วนและ
สัดส่วน การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ร้อยละ 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช้บทนิยาม  และ
สมบัติของเลขยกก าลัง และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 

2. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนท่ีมีค่าน้อยๆ หรือมากๆ  ในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ได้ 

3. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้ 
4. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนามอย่างง่ายได้ 
5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สมบัติของ
เลขยกก าลัง 

1. คูณและหารจ านวนท่ีเขียนอยู่ในรูป
เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวน
เต็มโดยใช้บทนิยาม และสมบัติของ
เลขยกก าลัง และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
2. ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการ
เขียนแสดงจ านวนท่ีมีค่าน้อยๆ หรือ
มากๆ  ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ 

- สมบัติของเลขยกก าลัง 
- การด าเนินการของเลขยก
ก าลัง 
- สมบัติอื่นๆ ของเลขยก
ก าลัง 

14 18 

2 พหุนามและ
เศษส่วนของ
พหุนาม 

3. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้ 
 

- ทบทวนพหุนาม 
- การคูณพหุนาม 
- การหารพหุนาม 
- เศษส่วนของพหุนาม 

6 7 

สอบกลางภาค  20 

3 พหุนามและ
เศษส่วนของ
พหุนาม (ต่อ) 

4. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของ
พหุนามอย่างง่ายได้ 

- การคูณการหารเศษส่วน
ของพหุนาม 
- การบวกและการลบ
เศษส่วนของพหุนาม 

6 7 

4 การประยุกต์
เกี่ยวกับ
อัตราส่วน
และร้อยละ 

5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

- การประยุกต์เกี่ยวกับ
อัตราส่วน 
- การประยุกต์เกี่ยวกับร้อยละ 
- การประยุกต์เกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ 

14 18 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ

ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการ

แจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูป cbxax2   เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัว  และ 
0a   การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดีกรีสองท่ีอยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง 
 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ  การ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ 
 การแปรผัน การแปรผันโดยตรง การแปรแบบผกผัน การแปรผันแบบเกี่ยวเนื่อง การน าไปใช้ 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็ม   
และมีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ในพหุนามตัวประกอบเป็นจ านวนเต็ม 

2.  แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
3.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 
4.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณใดๆ ท่ีแปรผันต่อกันได้ 
5.  แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การแยกตัว
ประกอบ
ของพหุนาม
ดีกรีสอง 

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละ
พจน์เป็นจ านวนเต็ม   และมีสัมประสิทธิ์
ของแต่ละพจน์ในพหุนามตัวประกอบ
เป็นจ านวนเต็ม 

- การแยกตัวประกอบโดย
ใช้สมบัติการแจกแจง 
- การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองตัวแปร
เดียว 
- การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองท่ีเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์ 
- การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองท่ีเป็น
ผลต่างของก าลังสอง 

14 18 

2 สมการก าลัง
สองตัวแปร
เดียว 

2. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดย
ใช้การแยกตัวประกอบได้ 
 

- สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว 
 

6 7 

สอบกลางภาค  20 

3 สมการก าลัง
สองตัวแปร
เดียว (ต่อ) 

3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลัง
สองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัว
ประกอบได้ 

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว 

6 7 

4 การแปรผัน 4. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่าง
ปริมาณสองปริมาณใดๆ ท่ีแปรผันต่อกันได้ 
5. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนด
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้ 

- การแปรผันตรง 
- การแปรผกผัน 
- การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 

14 18 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  ค้นคว้า
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล   

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
และร่วมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์   

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์  สรุป  
อภปิราย  เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ท้องถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการค้นพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าได้ 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จุดประกาย
ความคิด 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นท่ี
สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบวางแผนและใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยการตั้งค าถาม   
การตั้งสมมติฐาน 
ใช้กระบวนการ 
ออกแบบ  และวางแผน
อย่างเป็นระบบ 

12 30 

2 ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 

4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

8 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 
(ต่อ) 

4.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

8 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 รอบรู้และ
เห็นคุณค่า 

7.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย วิพากษ์  
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ี
ได้จากการค้นพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาค้นคว้าได้ 

การสังเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปองค์ความรู้ 
จากการศึกษาค้นคว้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

12 30 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร้อย
ถ้อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เล่าสู่กันฟัง 2. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผู้สอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร
ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 
มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

8 20 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค20205 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวนจริงนบัท่ีมากกว่า 1  เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวน
ตรรกยะ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม    การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ     

สมการก าลังสอง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว     

พาราโบลา สมการของพาราโบลา กราฟของพาราโบลาท่ีอยู่ในรูป cbxaxy  2  เมื่อ  0a  
           พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นท่ีผิว   

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจ านวน

จริงในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็มและได้ตัว

ประกอบท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแต่พจน์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ หรือใช้ทฤษฎีเศษ
เหลือได้ 

4. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
6. เขียนกราฟพาราโบลาท่ีก าหนดให้ได้ 
7. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาท่ีก าหนดให้ได้ 
8. หาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมได้ 
9. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรได้ 
10. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3          เวลา   60   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 รากท่ี n ของ
จ านวนจริง 

1. เข้าใจความหมายและใช้
สมบัติเกี่ยวกับการบวก การ
คูณ การเท่ากัน และการไม่
เท่ากันของจ านวนจริงในรูป
กรณฑ์ และจ านวนจริงในรูป
เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะ 

- รากท่ี n ของจ านวนจริง เมื่อ 
n เป็นจ านวนจริงนับท่ี
มากกว่า 1 
- เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ 

15 12 

2 การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นาม 

2. แยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
3. แยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมี
สัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์
เป็นจ านวนเต็มและได้ตัว
ประกอบท่ีมีสัมประสิทธิ์ของ
แต่พจน์เป็นจ านวนเต็ม โดย
อาศัยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์ หรือใช้ทฤษฎีเศษ
เหลือได้ 

- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองท่ีเป็นผลต่างของ
ก าลังสอง 
- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์ 
- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมี
สัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม 
- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็น
จ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบท
เศษเหลือ 

15 13 

สอบกลางภาค  20 
3 สมการก าลังสอง 4. แก้สมการก าลังสองตัวแปร

เดียวได้ 
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
10. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

- ทบทวนสมการก าลังสอง 
- การแก้สมการก าลังสองโดย
วิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ก าลังสอง 

10 9 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 พาราโบลา 6. เขียนกราฟพาราโบลาท่ี
ก าหนดให้ได้ 
7. บอกลักษณะของกราฟ
พาราโบลาท่ีก าหนดให้ได้ 

- สมการของพาราโบลา  -  
- พาราโบลาท่ีก าหนดด้วย
สมการ 2axy  เมื่อ  

0a    
- พาราโบลาท่ีก าหนดด้วย
สมการ kaxy  2  เมื่อ  

0a      
- พาราโบลาท่ีก าหนดด้วย
สมการ khxay  2)(  
เมื่อ 0a     
- พาราโบลาท่ีก าหนดด้วย
สมการ cbxaxy  2  
เมื่อ 0a  

10 8 

5 พื้นท่ีผิวและ
ปริมาตร 

8. หาพื้นท่ีผิวของพีระมิด 
กรวยและทรงกลมได้ 
9. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรได้ 
10. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

- พื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย  
และทรงกลม   
- การน าไปใช้ 

10 8 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค20206 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  60 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

การให้เหตุผลเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สมบัติเกี่ยวกับวงกลม การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
การสร้างรูปเรขาคณิต 

ระบบสมการ การแก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม่เกินสอง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม่เกินสอง     

วงกลม วงกลม มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ด เส้นสัมผัสวงกลม     
เศษส่วนพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนาม การแก้สมการเศษส่วน

ของพหุนาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 
การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้สมบัติเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมในการให้เหตุผลได้ 
2. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างท่ีก าหนดให้ 
3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม่เกินสองท่ีก าหนดให้ได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองท่ีก าหนดให้ได้ 
5. ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
6. บวก ลบ คูณและหารเศษส่วนพหุนามท่ีก าหนดให้ได้ 
7. แก้สมการเศษส่วนพหุนามได้ 
8. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้ 
9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3          เวลา   60   ชั่วโมง  

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนกั
คะแนน 

1  การให้เหตุผล
เกี่ยวกับรูปสม
เหลี่ยมและรูป
สี่เหลี่ยม 

1. ใช้สมบัติเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยมในการให้เหตุ
ผลได้ 
2. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับ
การสร้างที่ก าหนดให้ 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้
เหตุผลทางเรขาคณิต 
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 
- การสร้าง  

  

2 ระบบสมการ 3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ี
สมการมีดีกรีไม่เกินสองท่ี
ก าหนดให้ได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
สมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรี
ไม่เกินสองท่ีก าหนดให้ได้ 
9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบท่ีได้ 

- ระบบสมการท่ีประกอบด้วย
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรี
สอง   
- ระบบสมการท่ีประกอบด้วย
สมการดีกรีสองท้ังสองสมการ 

  

สอบกลางภาค   
3 วงกลม 5. ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการ

ให้เหตุผลและแก้ปัญหาท่ี
ก าหนดให้ได้ 

- วงกลม 
- มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมใน
ส่วนโค้งของวงกลม 
- คอร์ด 
- เส้นสัมผัสวงกลม 

  

4 เศษส่วนของพหุ
นาม 

6. บวก ลบ คูณและหารเศษส่วน
พหุนามท่ีก าหนดให้ได้ 
7. แก้สมการเศษส่วนพหุนามได้ 
8. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน
ของพหุนามได้ 
9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบท่ีได้ 

- การด าเนินการของเศษส่วน
พหุนาม 
- การแก้สมการเศษส่วนของพหุ
นาม 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน
ของพหุนาม 

  

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 60 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร และส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

กรณฑ์ที่สอง   การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a   เมื่อ 0a    

โดยใช้สมบัติ baab   เมื่อ 0a และ 0b  และ 
b

a

b

a
  เมื่อ 0a และ 0b  

การแยกตัวประกอบของพหุนาม    การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ     

สมการก าลังสอง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว     

พาราโบลา สมการของพาราโบลา กราฟของพาราโบลาท่ีอยู่ในรูป cbxaxy  2  เมื่อ  0a  
           พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นท่ีผิว   

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงซึง่เกี่ยวกับกรณฑ์ท่ีสองท่ีก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็มและได้ตัว

ประกอบท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแต่พจน์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ หรือใช้ทฤษฎีเศษ
เหลือได้ 

4. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
6. เขียนกราฟพาราโบลาท่ีก าหนดให้ได้ 
7. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาท่ีก าหนดให้ได้ 
8. หาพื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมได้ 
9. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรได้ 
10. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1  กรณฑ์ท่ีสอง 1. บวก ลบ คูณ และหาร
จ านวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์
ท่ีสองท่ีก าหนดให้และน าไปใช้
แก้ปัญหาได้ 

- สมบัติของ a   เมื่อ 

0a  
- การด าเนินการของจ านวน
จริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ท่ีสอง 
- การน าไปใช้  

10 12 

2 การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นาม 

2. แยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
3. แยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมี
สัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์
เป็นจ านวนเต็มและได้ตัว
ประกอบท่ีมีสัมประสิทธิ์ของ
แต่พจน์เป็นจ านวนเต็ม โดย
อาศัยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์ หรือใช้ทฤษฎีเศษ
เหลือได้ 

- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองท่ีเป็นผลต่างของ
ก าลังสอง 
- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็น
ก าลังสองสมบูรณ์ 
- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมี
สัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม 
- การแยกตัวประกอบของพหุ
นามท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็น
จ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบท
เศษเหลือ 

10 13 

สอบกลางภาค  20 
3 สมการก าลังสอง 4. แก้สมการก าลังสองตัวแปร

เดียวได้ 
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
10. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

- ทบทวนสมการก าลังสอง 
- การแก้สมการก าลังสองโดย
วิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ก าลังสอง 

7 9 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 พาราโบลา 6. เขียนกราฟพาราโบลาท่ี
ก าหนดให้ได้ 
7. บอกลักษณะของกราฟ
พาราโบลาท่ีก าหนดให้ได้ 

- สมการของพาราโบลา  -  
- พาราโบลาท่ีก าหนดด้วย
สมการ 2axy  เมื่อ  

0a    
- พาราโบลาท่ีก าหนดด้วย
สมการ kaxy  2  เมื่อ  

0a      
- พาราโบลาท่ีก าหนดด้วย
สมการ khxay  2)(  
เมื่อ 0a     
- พาราโบลาท่ีก าหนดด้วย
สมการ cbxaxy  2  
เมื่อ 0a  

7 8 

5 พื้นท่ีผิวและ
ปริมาตร 

8. หาพื้นท่ีผิวของพีระมิด 
กรวยและทรงกลมได้ 
9. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรได้ 
10. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

- พื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย  
และทรงกลม   
- การน าไปใช้ 

6 8 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคามรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 

การให้เหตุผลเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม สมบัติเกี่ยวกับวงกลม การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
การสร้างรูปเรขาคณิต 

ระบบสมการ การแก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม่เกินสอง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม่เกินสอง     

วงกลม วงกลม มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ด เส้นสัมผัสวงกลม     
เศษส่วนพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนาม การแก้สมการเศษส่วน

ของพหุนาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 
โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 

การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 
การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ

กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้สมบัติเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมในการให้เหตุผลได้ 
2. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างท่ีก าหนดให้ 
3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรีไม่เกินสองท่ีก าหนดให้ได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม่เกินสองท่ีก าหนดให้ได้ 
5. ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ 
6. บวก ลบ คูณและหารเศษส่วนพหุนามท่ีก าหนดให้ได้ 
7. แก้สมการเศษส่วนพหุนามได้ 
8. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้ 
9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3          เวลา   40   ชั่วโมง  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1  การให้เหตุผล
เกี่ยวกับรูปสม
เหล่ียมและรูป
ส่ีเหล่ียม 

1. ใช้สมบัติเกี่ยวกับรูป
สามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียมใน
การให้เหตุผลได้ 
2. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับ
การสร้างท่ีก าหนดให้ 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
สามเหล่ียมและรูปส่ีเหล่ียม 
- การสร้าง  

8 10 

2 ระบบสมการ 3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ี
สมการมีดีกรีไม่เกินสองท่ี
ก าหนดให้ได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
สมการสองตัวแปรท่ีสมการมีดีกรี
ไม่เกินสองท่ีก าหนดให้ได้ 
9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบท่ีได้ 

- ระบบสมการท่ีประกอบด้วย
สมการเชิงเส้นและสมการ
ดีกรีสอง   
- ระบบสมการท่ีประกอบด้วย
สมการดีกรีสองท้ังสองสมการ 

12 15 

สอบกลางภาค  20 
3 วงกลม 5. ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการ

ให้เหตุผลและแก้ปัญหาท่ี
ก าหนดให้ได้ 

- วงกลม 
- มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมใน
ส่วนโค้งของวงกลม 
- คอร์ด  
- เส้นสัมผัสวงกลม 

10 12 

4 เศษส่วนของพหุ
นาม 

6. บวก ลบ คูณและหารเศษส่วน
พหุนามท่ีก าหนดให้ได้ 
7. แก้สมการเศษส่วนพหุนามได้ 
8. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน
ของพหุนามได้ 
9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบท่ีได้ 

- การด าเนินการของเศษส่วน
พหุนาม 
- การแก้สมการเศษส่วนของ
พหุนาม 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เศษส่วนของพหุนาม 

10 13 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับเซต การเขียนเซต เซตจ ากัดและเซตอนันต์  เซตท่ีเท่ากัน  เซตว่าง  แผนภาพเวนน์-
ออยเลอร์  เอกภพสัมพัทธ์  สับเซตและสับเซตแท้  เพาเวอร์เซต  การด าเนินการของเซต  ยูเนียน  
คอมพลีเมนต์  ผลต่าง  การหาผลการด าเนินการของเซตต้ังแต่สองการด าเนินการเป็นต้นไป  จ านวนสมาชิก
ของเซตจ ากัด   ประพจน์  การเช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือม  “และ”  “หรือ”  “ถ้า...แล้ว...”       “ก็ต่อเมื่อ”   
นิเสธของประพจน์  การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์  การสร้างตารางค่าความจริง  รูปแบบของ
ประพจน์ท่ีสมมูลกัน  สัจนิรันดร์   

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1  ม  4/1   
 
รวม  1  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค31101 คณิตศาสตร์ 1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4          เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เซต ค 1.1  ม 4/1 - ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต 
- สับเซต และเพาเวอร์เซต  
- แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 
- การด าเนินการของเซต  
- จ านวนสมาชิกของเซตจ ากัด 

20 25 

สอบกลางภาค  20 
2 ตรรกศาสตร์

เบ้ืองต้น 
ค 1.1  ม  4/1 - ประพจน์ 

- การเช่ือมประพจน์ 
- การหาค่าความจริงของรูปแบบ
ของประพจน ์
- การสร้างตารางค่าความจริง 
- รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน 
- สัจนิรันดร์ 

20 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค31102 คณิตศาสตร์ 2 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ  การเรียงสับเปล่ียน  การจัดหมู่  ความน่าจะเป็น  
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 3.2  ม  4/1       
ค 3.2  ม  4/2       

 
รวม  2  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค31102 คณิตศาสตร์ 2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4          เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการนับเบื้องต้น ค 3.2 ม  4/1 
     

- แผนภาพต้นไม้และแผนภาพความ
เป็นไปได้ 
- กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ  
- การเรียงสับเปล่ียน 
- การจัดหมู่ 

20 25 

สอบกลางภาค  20 
2 ความน่าจะเป็น ค 3.2 ม  4/2       - การทดลองสุ่มและปริภูมิตัวอย่าง 

- เหตุการณ์ 
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ได้ 

20 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับ เลขยกก าลังรากท่ี n ของจ านวนจริง  เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีมากกว่าหนึ่ง 
เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะฟงัก์ชัน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์  โดเมน
และเรนจ์ของความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  ฟังก์ชันเชิงเส้น  ฟังก์ชันก าลังสอง  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์  ฟังก์ชันขั้นบันได 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค  1.1   ม  5/1 
ค  1.2   ม  5/1  

 
รวม  2  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์ 3 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5          เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เลขยกก าลัง ค  1.1  ม  5/1 - รากท่ี n ของจ านวนจริง   
- เลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะ 

20 25 

สอบกลางภาค  20 

2 ฟังก์ชัน ค 1.2  ม 5/1 - ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
- ฟังก์ชันเชิงเส้น  
- ฟังก์ชันก าลังสอง   
- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  
- ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์   
- ฟังก์ชันขั้นบันได 

20 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค32102 คณิตศาสตร์ 4 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  ดอกเบี้ย 
มูลค่าของเงิน  ค่ารายงวด 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.2   ม 5/2 
ค 1.3   ม 5/1 

 
รวม 2  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค32102 คณิตศาสตร์ 4 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5          เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ล าดับและอนุกรม ค  1.2  ม 5/2 - ล าดับ 
- ล าดับเลขคณิต  
- ล าดับเรขาคณิต 
- อนุกรม 
- อนุกรมเลขคณิต  
- อนุกรมเรขาคณิต 

20 25 

สอบกลางภาค  20 
2 ดอกเบ้ียและมูลค่า

ของเงิน 
ค  1.3  ม 5/1 - ดอกเบ้ีย  

- มูลค่าของเงิน   
- ค่ารายงวด 

20 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษา สถิติในชีวิตประจ าวัน  ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาท่ีต้องใช้สถิติ ความหมายของสถิติและ
กระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติ ประเภทของสถิติ ประโยชน์ของสถิติ ความหมายของข้อมูล ประเภทของ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถ่ีแบบตาราง การสร้างตารางแจกแจงความถี่ท่ีมีความกว้าง
เท่ากัน การสร้างตารางแจกแจงความถ่ีสะสม การสร้างตารางแจกแจงความถ่ีสัมพัทธ์ การสร้างตารางแจกแจง
ความถ่ีสะสมสัมพัทธ์ ฮิสโทแกรม แผนภาพต้น – ใบ แผนภาพจุด การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูล การวัดต าแหน่ง
ท่ีของข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถ่ี เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูลท่ีแจกแจงความถ่ี (ไม่
เป็นอันตรภาคช้ัน) การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูลท่ีแจกแจงความถ่ี (เป็นอันตรภาคช้ัน) 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 3.1  ม 6/1 
 

รวม 1 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค33101 คณิตศาสตร์ 5 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6          เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สถิติและข้อมูล ค 3.1  ม 6/1 
 

- สถิติในชีวิตประจ าวัน  
- ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาท่ีต้อง
ใช้สถิติ  
- ความหมายของสถิติและ
กระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติ 
- ประเภทของสถิติ 
- ประโยชน์ของสถิติ 
-ความหมายของข้อมูล 
-ประเภทของข้อมูล  
-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

10 12 

2 การน าเสนอข้อมูล ค 3.1  ม 6/1 
 

-การแจกแจงความถ่ีแบบตาราง 
-การสร้างตารางแจกแจงความถี่ท่ีมี
ความกว้างเท่ากัน 
-การสร้างตารางแจกแจงความถี่
สะสม 
-การสร้างตารางแจกแจงความถี่
สัมพัทธ์ 
-การสร้างตารางแจกแจงความถี่
สะสมสัมพัทธ์ 
-ฮิสโทแกรม 
-แผนภาพต้น – ใบ 
-แผนภาพจุด 

10 13 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 การวัดต าแหน่งท่ี
ของข้อมูล 

ค 3.1  ม 6/1 
 

-การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูล 
-การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูลแบบไม่
แจกแจงความถ่ี 
-เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
-การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูลท่ีแจก
แจงความถ่ี (ไม่เป็นอันตรภาคช้ัน) 
-การวัดต าแหน่งท่ีของข้อมูลท่ีแจก
แจงความถ่ี (เป็นอันตรภาคช้ัน) 

20 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค33102 คณิตศาสตร์ 6 
รายวิชาพื้นฐาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       เวลา  40 ชั่วโมง 
  
 ศึกษา ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ข้อสังเกตและหลักในการใช้ค่ากลางของข้อมูลชนิดต่างๆ 
เส้นโค้งความถ่ีกับค่ากลางของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม เมื่อ
น ามาเขียนเส้นโค้งความถ่ี แผนภาพกล่องกับโครงความถ่ี การวัดการกระจายของข้อมูล ส่วนเบ่ียงเบนควอร์
ไทล์ ส่วนเบ่ียงเบนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน การวัดการกระจายสัมบูรณ์ การวัดการ
กระจายสัมพัทธ์ การแปลความหมายของค่าสถิติ 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 3.1  ม 6/1 
 

รวม 1  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค33102 คณิตศาสตร์ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          เวลา  40  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การวิเคราะห์ข้อมูล  ค 3.1  ม 6/1 
 

- ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
-มัธยฐาน  
- ฐานนิยม  
- ข้อสังเกตและหลักในการใช้ค่า
กลางของข้อมูลชนิดต่าง ๆ 
-เส้นโค้งความถ่ีกับค่ากลางของ
ข้อมูลและความสัมพันธ์ 
ระหว่างค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน 
และฐานนิยม เมื่อน ามาเขียนเส้น
โค้งความถ่ี 
-แผนภาพกล่องกับโครงความถ่ี 
-เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

20 25 

สอบกลางภาค  20 
2 การวัดการกระจาย

ของข้อมูล 
ค 3.1  ม 6/1 
 

-การวัดการกระจายของข้อมูล 
-ส่วนเบ่ียงเบนควอร์ไทล์ 
-ส่วนเบ่ียงเบนเฉล่ีย 
-ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
-เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
-ความแปรปรวน 
-การวัดการกระจายสัมบูรณ์ 
-การวัดการกระจายสัมพัทธ์ 

15 20 

3 การแปลความหมาย
ของค่าสถิติ 

ค 3.1  ม 6/1 
 

-การแปลความหมายของค่าสถิติ 5 5 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 40 100 

 
 
 



 
  

 

99 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค30201 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี้ เซต ตรรกศาสตร์ จ านวน
จริงและพหุนาม  

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
            เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ   มี
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
 

รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค30201 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4          เวลา  20  ชั่วโมง 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เซต 1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิดค านวณ
ในแบบฝึกเสริมศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เซต 
- โจทย์ปัญหา เซต 

5 10 

2 ตรรกศาสตร์ 1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิดค านวณ
ในแบบฝึกเสริมศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ตรรกศาสตร์ 
- โจทย์ปัญหา ตรรกศาสตร์ 

5 10 

สอบกลางภาค  30 
3 จ านวนจริง 1. เข้าใจความคิดรวบยอด 

และมีทักษะการคิดค านวณ
ในแบบฝึกเสริมศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ จ านวน
จริง 
- โจทย์ปัญหา จ านวนจริง 

10 20 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค30202 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
            เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ   มี
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
 
รวม 1 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค30202 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4          เวลา  20  ชั่วโมง 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน   

1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิดค านวณใน
แบบฝึกเสริมศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
- โจทย์ปัญหา ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน 

5 10 

2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เซียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิดค านวณใน
แบบฝึกเสริมศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม 
- โจทย์ปัญหา ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเซียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม 

5 10 

สอบกลางภาค  30 
3 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1. เข้าใจความคิดรวบยอด 

และมีทักษะการคิดค านวณใน
แบบฝึกเสริมศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
เรขาคณิตวิเคราะห์ 
- โจทย์ปัญหา เรขาคณิต
วิเคราะห์ 

10 20 

สอบปลายภาค  30 
รวม 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา พร้อมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
 

เซต  ความรู้เบ้ืองต้นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์
ของเซต การแก้ปัญหาโดยใช้เซต  

ตรรกศาสตร์ ประพจน์  การเช่ือมประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์  การสร้างตารางค่า
ความจริง รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน  สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ ค่าความ
จริงของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณ  

จ านวนจริงและพหุนาม จ านวนจริง ระบบจ านวนจริง  พหุนามตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม สมการพหุนามตัวแปรเดียว เศษส่วนของพหุนาม สมการเศษส่วนของพหุนาม การไม่เท่ากันของ
จ านวนจริง อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว  

 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตนาการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการการส่ือสารส่ือความหมาย และอ้างเหตุผล 
3. เข้าใจจ านวนจริงและใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินส่ี และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4          เวลา  80  ชั่วโมง 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เซต 1. เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับเซตนาการส่ือสาร
และส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

- ความรู้เบ้ืองต้นและสัญลักษณ์
พื้นฐานเกี่ยวกับเซต 
- ยูเนียน อินเตอร์เซกซัน และคอม
พลีเมนต์ของเซต 

20 12 

2 ตรรกศาสตร์ 2. เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับตรรกศาสตร์
เบ้ืองต้น ในการการส่ือสาร
ส่ือความหมาย และอ้าง
เหตุผล 

- ประพจน์และตัวเช่ือม 
- การอ้างเหตุผล 
- ประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว 
 
 

20 13 

สอบกลางภาค  20 
3 จ านวนจริง 3. เข้าใจจ านวนจริงและใช้

สมบัติของจ านวนจริงในการ
แก้ปัญหา 
4. แก้สมการและอสมการ
พหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่
เกินส่ี และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
5. แก้สมการและอสมการ
เศษส่วนของพหุนามตัวแปร
เดียว และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
6. แก้สมการและอสมการ
ค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัว
แปรเดียว และน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

- จ านวนจริงและสมบัติของจ านวน
จริง 
- ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและ
สมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง 
- จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และจ านวน
จริงในรูปเลขยกก าลัง 
- ตัวประกอบของจ านวนจริง 
- สมการและอสมการพหุนาม 
- สมการและอสมการเศษส่วนของพหุ
นาม 
- สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของ
พหุนาม 

40 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา พร้อมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง กราฟของฟังก์ชัน การด าเนินการขของ

ฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน เลขยกก าลัง  
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียล ฟังก์ลอการิทึม การหาค่า

ลอการิทึม การเปล่ียนฐานของลอการิทึม สมการและอสมการลอการิทึม การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เซียลและฟังก์ชันลอการิทึม  

เรขาคณิตวิเคราะห์ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุด
กึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงกับจุด ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา การเล่ือนกราฟ 

 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน 
2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
3. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซยีลและฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 
4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเซียลและสมการลอการิทึม และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4          เวลา  80  ชั่วโมง 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน   

1. หาผลลัพธ์ของการบวก 
การลบ การคูณ การหาร
ฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบ
และฟังก์ชันผกผัน 
2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการ
แก้ปัญหา 

- การบวก การลบ การคูณ 
การหารฟังก์ชัน 
- ฟังก์ชันประกอบ 
- ฟังก์ชันผกผัน 

20 13 

2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เซียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม 

3. เข้าใจลักษณะกราฟของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้
ในการแก้ปัญหา 
4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเซียล
และสมการลอการิทึม และ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล 
- ฟังก์ชันลอการิทึม 
- สมการเอกซ์โพเนนเซียล
และสมการลอการิทึม 
 

20 12 

สอบกลางภาค  20 
3 เรขาคณิตวิเคราะห์ 5. เข้าใจและใช้ความรู้

เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ใน
การแก้ปัญหา 

- จุดและเส้นตรง 
- วงกลม 
- พาราโบลา 
- วงรี 
- ไฮเพอร์โบลา 

40 25 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค30203 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 3 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี ้
เลขยกก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ และเวกเตอร์ในสามมิติ  
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
            เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ   มี
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
 
รวม 1 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 3 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5          เวลา  20  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิด
ค านวณในแบบฝึกเสริม
ศักยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
- โจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 

5 10 

2 เมทริกซ์ 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิด
ค านวณในแบบฝึกเสริม
ศักยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
เมทริกซ์ 
- โจทย์ปัญหา เมทริกซ์ 

5 10 

สอบกลางภาค  30 
3 เวกเตอร์ในสามมิติ 

 
1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิด
ค านวณในแบบฝึกเสริม
ศักยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
เวกเตอร์ในสามมิติ 
- โจทย์ปัญหา เวกเตอร์ใน
สามมิติ 

10 20 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค30204 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 4 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี้หลักการนับเบื้องต้น ความ
น่าจะเป็น และจ านวนเชิงซ้อน โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร  การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
            เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ   มี
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
 

รวม 1 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค30204 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 4 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5          เวลา  20  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนเชิงซ้อน 1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิดค านวณใน
แบบฝึกเสริมศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
- โจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 

5 10 

2 หลักการนับ
เบ้ืองต้น 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิดค านวณใน
แบบฝึกเสริมศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
- โจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 

5 10 

สอบกลางภาค  30 
3 ความน่าจะเป็น 1. เข้าใจความคิดรวบยอด 

และมีทักษะการคิดค านวณใน
แบบฝึกเสริมศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
- โจทย์ปัญหา ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 

10 20 

สอบปลายภาค  30 
รวมท้ังส้ิน 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

ศึกษา พร้อมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟงัก์ชันตรีโกณมีตีอื่นๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 
กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมีติของผลบวกและผลต่างของจ านวนจริงหรือมุม ตัวผกผัน 
ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไชน์ การหาระยะ 
ทางและความสูง 

เมทริกซ์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 2 x 2 และ 3 x 3 เมทริกซ์ผกผัน 
การหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

เวกเตอร์ เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์ ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 
ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ผลการเรียนรู้  
1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2. แก้สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา 
4. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณ เมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่าง

เมทริกซ์และหาเมทริกซ์สลับเปล่ียน หาดีเทอร์มิแนนต์ ของเมทริกซ ์n x n เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีไม่เกินสาม 
5. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2 
6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการด าเนินการตามแถว 
7. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และ

ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 8. น าความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5          เวลา  80  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 

1. เข้าใจฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและ 
ลักษณะกราฟของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
2. แก้สมการตรีโกณมิติ 
และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
3. ใช้กฎของโคไซน์และ
กฎของไซน์ในการ
แก้ปัญหา 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 
- เอกลักษณ์และสมการ
ตรีโกณมิติ 
- กฎของโคไซน์และกฎของ
ไซน ์

25 12 

2 เมทริกซ์ 
 

1. เข้าใจความหมาย หา
ผลลัพธ์ของการบวกเมท
ริกซ ์การคูณ เมทริกซ์กับ
จ านวนจริง การคูณ
ระหว่างเมทริกซ์และหา
เมทริกซ์สลับเปล่ียน หาดี
เทอร์มิแนนต์ ของเมทริกซ์ 
n x n เมื่อ n เป็นจ านวน
นับท่ีไม่เกินสาม 

เมทริกซ์ 
- เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับ
เปล่ียน 
- การบวกเมทริกซ ์การคูณ    
เมทริกซ์กับจ านวนจริง การ
คูณระหว่างเมทริกซ์ 
- ดีเทอร์มิแนนต์ 
 

15 8 

สอบกลางภาค  30 
3 เมทริกซ์ (ต่อ) 

 
2. หาเมทริกซ์ผกผันของ
เมทริกซ์ 2 x 2 
3. แก้ระบบสมการเชิงเส้น
โดยใช้ 
เมทริกซ์ผกผันและการ
ด าเนินการตามแถว 

- เมทริกซ์ผกผัน 
- การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
โดยใช้เมทริกซ์ 

10 5 



 
  

 

115 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 เวกเตอร์ในสามมิติ 
 

1. หาผลลัพธ์ของการบวก 
การลบเวกเตอร์ การคูณ
เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หา
ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผล
คูณเชิงเวกเตอร์ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับ
เวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

เวกเตอร์ในสามมิติ 
- เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ 
- การบวก การลบเวกเตอร์ 
การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 
- ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณ
เชิงเวกเตอร์ 

30 15 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา พร้อมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
 

จ านวนเชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของจ านวนเชิงซ้อน รากท่ีสองของจ านวนเชิงซ้อน 
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน รูปเชิงขั้วของจ านวนเชิงซ้อน รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน สมการ
พหุนามตัวแปรเดียว 

หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและหลักการคูณ การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้นของส่ิงของท่ีแตกต่าง
กันท้ังหมด การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้นของส่ิงของท่ีไม่แตกต่างกันท้ังหมด การเรียงสับเปล่ียนเชิงวงกลมของ
ส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมด การจัดหมู่ของส่ิงของท่ีแตกต่างกันท้ังหมด ทฤษฎีบททวินาม 

ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น กฎท่ีส าคัญบางประการของความ
น่าจะเป็น 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 

 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา 
2. หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีมากกว่า 1 
3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินส่ี ท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มและน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 
4. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปล่ียน และการจัดหมู่ในการแก้ปัญหา 

 5. หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
 

รวม 5 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5          เวลา  80  ชั่วโมง 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จ านวนเชิงซ้อน 1. เข้าใจจ านวนเชิงซ้อนและ
ใช้สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน
ในการแก้ปัญหา 
2. หารากท่ี n ของจ านวน
เชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจ านวน
นับท่ีมากกว่า 1 
3. แก้สมการพหุนามตัวแปร
เดียว ดีกรีไม่เกินส่ี ท่ีมี
สัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม
และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

จ านวนเชิงซ้อน 
- จ านวนเชิงซ้อนและสมบัติ
ของจ านวนเชิงซ้อน 
- จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 
- รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน  
เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ี
มากกว่า 1 
- สมการพหุนามตัวแปรเดียว 

30 14 

2 หลักการนับ
เบ้ืองต้น 
 

1. เข้าใจและใช้หลักการบวก
และการคูณ การเรียง
สับเปล่ียน และการจัดหมู ่ใน
การแก้ปัญหา 
 

หลักการนับเบื้องต้น 
- หลักการบวกและการคูณ 
- การเรียงสับเปล่ียน 
  o การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้น 
  o การเรียงสับเปล่ียนเชิง
วงกลม กรณีท่ีส่ิงของแตกต่าง
กันท้ังหมด 

10 6 

สอบกลางภาค  30 
3 หลักการนับ

เบ้ืองต้น (ต่อ) 
 

1. เข้าใจและใช้หลักการบวก
และการคูณ การเรียง
สับเปล่ียน และการจัดหมู ่ใน
การแก้ปัญหา 

- การจัดหมู่กรณีท่ีส่ิงของ
แตกต่างกันท้ังหมด 
- ทฤษฎีบททวินาม 

10 5 

4 ความน่าจะเป็น 1. หาความน่าจะเป็นและน า
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็น ไปใช้ 

ความน่าจะเป็น 
- การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
- ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

30 15 

สอบปลายภาค  30 
รวมท้ังส้ิน 80 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้
อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่ม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้ 
จากวิชาสาขาต่างๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 8. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เปิดประเด็น
ปัญหา 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาจาก
สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลท่ี
สนับสนุน  หรือโต้แย้งประเด็น
ความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชา
ต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรอบ 
3. ออกแบบ วางแผนใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  การตั้งประเด็นปัญหา  
และการตั้งค าถาม 
-  การตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผล 
-  การออกแบบ วางแผนใช้
กระบวนการรวบรวมข้อมูล 

10 30 

2 ปรารถนา
ค าตอบ 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ปรารถนา
ค าตอบ (ต่อ) 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 รอบคอบมี
ปัญญา 

7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จาก
การค้นพบแผนการท างานของ
นักเรียน 

-  การสังเคราะห์ข้อมูล 
-  การสรุปองค์ความรู้ 
-  การแสดงความคิด  และ
การแก้ปัญหา 
 

10 30 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร้อย
ถ้อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เล่าสู่กันฟัง 2. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผู้สอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร
ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 
มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

8 20 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค30205 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 5 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี ้
ล าดับและอนุกรมจ ากัด ล าดับและอนุกรมอนันต์ และแคลคูลัสเบ้ืองต้น 

โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
            เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ   มี
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
 
รวม 1 ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

125 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค30205 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 5 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6          เวลา  20  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ล าดับและอนุกรม 1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิด
ค านวณในแบบฝึกเสริม
ศักยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ล าดับและอนุกรม 
- โจทย์ปัญหา ล าดับและ
อนุกรม 

10 20 

สอบกลางภาค  30 

2 แคลคูลัสเบ้ืองต้น 1. เข้าใจความคิดรวบยอด 
และมีทักษะการคิด
ค านวณในแบบฝึกเสริม
ศักยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
แคลคูลัสเบ้ืองต้น 
- โจทย์ปัญหา แคลคูลัส
เบ้ืองต้น 

10 20 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค30206 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 6 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
             จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้าความคิดรวบยอด ฝึกทักษะการคิดค านวณ ในสาระต่อไปนี ้
ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ    

การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 
โดยจัดการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 
            เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ    
มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีเช่ือมั่นในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม  และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจความคิดรวบยอด และมีทักษะการคิดค านวณในแบบฝึกเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
 

รวม 1 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค30206 คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 6 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6          เวลา  20  ชั่วโมง 
 

ดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การแจกแจงความ
น่าจะเป็นเบ้ืองต้น 

1. เข้าใจความคิด
รวบยอด และมี
ทักษะการคิดค านวณ
ในแบบฝึกเสริม
ศักยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ การ
แจกแจงความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น 
- โจทย์ปัญหา การแจกแจงความ
น่าจะเป็นเบ้ืองต้น 

10 20 

สอบกลางภาค  30 
2 ความถนัดทางด้าน

คณิตศาสตร์  
1. เข้าใจความคิด
รวบยอด และมี
ทักษะการคิดค านวณ
ในแบบฝึกเสริม
ศักยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบ ความถนัดทางด้าน
คณิตศาสตร์ (PAT 1) 

10 20 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา พร้อมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้  

ล าดับและอนุกรม ล าดับ ลิมิตของล าดับอนันต์ อนุกรม สัญลักษณ์แสดงการบวก การประยุกต์ของ
ล าดับและอนุกรม 

แคลคูลัสเบ้ืองต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนพุันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชันโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ เส้นสัมผัสเส้นโค้ง อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพนัธ์ 
ปฏิยานุพันธ์และปริพันธไ์ม่จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต พื้นท่ีท่ีปิดล้อมด้วยเส้นโครง 

 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุได้ว่าล าดับท่ีก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้าหรือลู่ออก 
2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์ 
4. เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ 
6. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหา 

 7. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให้ และน าไปใช้แก้ปัญหา 
 
รวม 7 ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6          เวลา  80  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ล าดับและอนุกรม 1. ระบุได้ว่าล าดับท่ี
ก าหนดให้เป็นล าดับลู่เข้า
หรือลู่ออก 
2. หาผลบวก n พจน์แรก
ของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 
3. หาผลบวกอนุกรม
อนันต์ 
4. เข้าใจและน าความรู้
เกี่ยวกับล าดับและอนุกรม
ไปใช้ 
 

ล าดับและอนุกรม 
- ล าดับจ ากัดและล าดับอนันต์ 
- ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต 
- ลิมิตของล าดับอนันต์ 
- อนุกรมจ ากัดและอนุกรม
อนันต์ 
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต 
- ผลบวกอนุกรมอนันต์ 
- การน าความรู้เกี่ยวกับล าดับ
และอนุกรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่า
รายงวด 

40 20 

สอบกลางภาค  30 

2 แคลคูลัสเบ้ืองต้น 5. ตรวจสอบความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันท่ี
ก าหนดให้ 
6. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชัน
พีชคณิตท่ีก าหนดให้และ
น าไปใช้แก้ปัญหา 
7. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต
และจ ากัดเขตของฟังก์ชัน
พีชคณิตท่ีก าหนดให้ และ
น าไปใช้แก้ปัญหา 

แคลคูลัสเบ้ืองต้น 
- ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน 
- อนุพนัธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิต 
- ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 

40 20 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 80 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 
รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง 
             จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา พร้อมท้ังฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้  

ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล สถิติศาสตร์ ส าคัญในสถิติศาสตร์ ประเภทของข้อมูล 
สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน 

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตาราง
ความถ่ี การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ 

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตาราง
ความถ่ี การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ ค่าวัดทางสถิติ 

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 

 

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ 

การใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ บนฐานแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะท่ีต้องการวัด 

 
ผลการเรียนรู้  
 1.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 
 2.  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม 
และการแจกแจงปกติและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 
รวม 2 ผลการเรียนรู้  
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โครงสร้างรายวิชา ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6          เวลา  80  ชั่วโมง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความหมายของ
สถิติศาสตร์และ
ข้อมูล 

1.  เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอข้อมูล 
และแปลความหมายของ
ค่าสถิติเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 

- สถิติศาสตร์ 
- ค าส าคัญในสถิติศาสตร์ 
- ประเภทของข้อมูล 
- สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและ
สถิติศาสตร์เชิงอนุมาน 

20 10 

2 การวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

1.  เข้าใจและใช้ความรู้
ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมูล และแปล
ความหมายของค่าสถิติ
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 

- การวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตาราง
ความถ่ี 
- การวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
แผนภาพ 

20 10 

สอบกลางภาค  30 
3 การวิเคราะห์และ

น าเสนอข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

1.  เข้าใจและใช้ความรู้
ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมูล และแปล
ความหมายของค่าสถิติ
เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 

- การวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลเชิงประมาณด้วยตาราง
ความถ่ี 
- การวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ 
- ค่าวัดทางสถิติ 

20 10 

4 ตัวแปรสุ่มและการ
แจกแจงความน่าจะ
เป็น 

2. หาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก
ตัวแปรสุ่มท่ีมีการแจก
แจงเอกรูป การแจกแจง
ทวินาม และการแจก
แจงปกติและน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

การแจกแจงความน่าจะเป็น
เบ้ืองต้น 
- การแจกแจงเอกรูป 
- การแจกแจงทวินาม 
- การแจกแจงปกติ 

20 10 

สอบปลายภาค  30 
รวมทั้งสิ้น 80 100 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 
 

 
 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ   
เป็นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้  การท่ีจะบรรลุ จุดมุ่งหมายแรกได้
จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก 
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล  แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
สอนของครู  การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กัน  หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้ เรียกว่า 
Formative  assessment  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้
จุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา  ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยบ่งช้ีว่าถ้าใช้การประเมินผล
ย่อยอย่างถูกวิธี การประเมินผลย่อยจะเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังในการก าหนดเป้าหมาย การเรียนการสอน  แต่
ท้ังนี้ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น  การสังเกต  การซักถาม  
การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นท่ีก าหนด  การใช้แฟ้มสะสมงาน  การใช้ภาระงานท่ีเน้น
การปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม  การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน  การใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนน (Rubrics) และท่ีส าคัญการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้สอนต้องสามารถให้ค าแนะน าเพื่อเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้ผลท่ีได้จากการประเมินมาวางแผน
และทบทวนการสอนของตนอีกด้วย 
 ส าหรับจุดมุ่งหมายท่ีสองคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ เรียกว่า Summative assessment เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน หรือจบรายวิชาเพื่อตัดสิน
ให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน หรือให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่  
ควรได้รับการเล่ือนช้ันหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่  โดยสถานศึกษามีหน้าท่ีในการอนุมัติและ
รายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะว่าการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีต้องให้โอกาสผู้เรียน
แสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการ
ปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน   
  
 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ท่ัวถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย  ผู้ปกครอง สังคมและรัฐ
ต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับ
มอบหมาย  จึงมีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน  ๔  
ระดับ  ได้แก่  ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ  ทุกระดับ   มี
เจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 การประเมินระดับชั้นเรียน  
 เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและ
สม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การซักถาม กา รสังเกต  
การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ  โดย
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให้ ผู้ เรี ยนประเมินตนเอง  เพื่ อนประเมินเพื่ อน ผู้ปกครอง 
ร่วมประเมิน  
 การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
และส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ท้ังนี้โดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีส่ิงท่ีต้องได้รับ
การพัฒนาในด้านใด  รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายง านผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   

 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดและหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 การประเมินระดับชาติ 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันประถม ศึกษาปี
ท่ี ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและ
แนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเช่ือมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน  
สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม อันจะสะท้อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สร้างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและความเช่ือมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดว่าการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดใน
ระดับใด  สามารถท่ีจะได้รับการเล่ือนช้ันเรียน หรือจบการศึกษาได้หรือไม่  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยมีการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้   
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 ๑.  การตัดสินผลการเรียน ก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนโดยผู้สอนต้องเก็บ
ข้อมลูของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปี/ภาค  ตลอดจนให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในด้าน
ท่ีต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในด้านท่ีเด่น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     การตัดสินผลการเรียนเพื่อพิจารณาเล่ือนช้ัน  ก าหนดให้ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียน
ปลายปีเพื่อการเล่ือนช้ันเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็นหน่วยกิตให้
ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาการเล่ือนช้ันเมื่อส้ินปีการศึกษา  นอกจากนี้
ยังก าหนดให้มีการซ้ าช้ันโดยให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ๒.  การให้ระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  สามารถให้ระดับผลการเรียนได้หลายลักษณะ  
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาก าหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น   ๘ 
ระดับ  ส าหรับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม 
ดี และผ่าน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 ๓.  การรายงานผลการเรียน  ก าหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.  เกณฑ์การจบการศึกษา  ก าหนดคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้จบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 
 ๖.  การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนได้ในกรณีต่าง 
ๆ  ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  การย้ายหลักสูตร  
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การขอกลับเข้าศึกษาต่อของผู้ท่ีออกกลางคัน  ตลอดจนการเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ   
 ๗.  การประเมินคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและระดับชาติด้วย  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนน าไปใช้ใน การ
ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
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 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ ส่วน  ได้แก่ งานวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียน  สถานศึกษาโดยท่ัวไปจะก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงาน อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษาขนาดเล็กมักจะรวมงานท้ังสองและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว 
 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการให้ภาระงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล    การเรียนรู้
กับผู้สอนและผู้เรียน  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา  ส าหรับงานทะเบียนรับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  เอกสารการประเมินผลต่างๆ เพื่อการบันทึกหลักฐานการศึกษา  การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นต้น 
 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษานับต้ังแต่ระดับ
นโยบาย  ในการก าหนดนโยบายการวัดผล  การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน  ก าหนดกระบวนการท างาน
และผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม  ดังในแผนภาพท่ี ๑.๑ ได้แสดงถึงระบบ การบริหารการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น โดยน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  ตลอดจนหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน และตารางท่ี ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมาย ภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบ 
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แผนภาพที่ ๑  ระบบการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดการเรียนรู้และด าเนินการวัดและ
ประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
-ตัดสินผลการประเมินรายปี/รายภาค 

 

ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 

-  อนุมัติผลการประเมินรายปี/รายภาค 
-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น  ซ้ าชั้น   
   การจบการศึกษา 

รายงานผลต่อผู้เก่ียวข้อง 

รวบรวมข้อมูลจัดท าเอกสารหลักฐาน

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

-  ครูวัดผล 
-  นายทะเบียน 

ก ากับ  ติดตาม   
สนับสนุน  ให้ขวัญ

ก าลังใจ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 

การเทียบโอน 

ผลการเรียน 

คณะกรรมการ 

เทียบโอนผลการเรียน 

-  ผู้สอน 
-  ผู้ได้รับมอบหมาย 
-  คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน    
   การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ผู้เก่ียวข้อง ภารกิจ 
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ตารางที่ ๑   การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ                 
  ของสถานศึกษารับผิดชอบ   
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 

 ๑.๑  อนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๑.๒  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
 ๑.๓  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๑.๔  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
 ๑.๕  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา  
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๖  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม
การแก้ไขผลการเรียนและอื่นๆ  
 ๑.๗  ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๘  ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

๒.  คณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร 
      และวิชาการของ 
      สถานศึกษา 

 ๒.๑  จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
 ๒.๒ จัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและ
สาระเพิ่มเติมของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดท า
รายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
 ๒.๓ ก าหนดส่ิงท่ีต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
ของสถานศึกษาพร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ผู้เรียน 
 ๒.๔ ก าหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๒.๕ ก าหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนรายวิชา  จ านวนหน่วย
กิต  เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน  

 
ตารางที่ ๑  (ต่อ) 
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ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๓.  คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 ๓.๑ ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมแนวทางการวดัและประเมินผล 
 ๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา  
 และประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

 ๔.๑ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมนิความสามารถ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
 ๔.๒ ด าเนินการประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ของผู้เรียนรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

๕.  คณะกรรมการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์               
ของสถานศึกษา 

 ๕.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมิน 
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รายปี/
รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖.  คณะกรรมการ  
เทียบโอนผลการเรียน 

 ๖.๑ จัดท าสาระ เครื่องมือ  และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชา
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 ๖.๒ ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอ 
 ๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
 ๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
การเทียบโอน 

๗.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ๗.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๗.๒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา 
 ๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติ
การเล่ือนช้ันเรียน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษา 
 ๗.๔ ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ๗.๕ ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียน
บรรลุเป้าหมาย 
 ๗.๖  น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ตารางที่ ๑.๑  (ต่อ) 
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ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 

๘.  ผู้สอน  ๘.๑ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๘.๒ ท าการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่อง 
 ๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาท่ีสอน หรือกิจกรรมท่ี
รับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๘.๔ น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๘.๕ ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๙.  ครูวัดผล  ๙.๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๙.๒ ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
 ๙.๓ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๙.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 

๑๐.  นายทะเบียน  ๑๐.๑ ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ผลการประมวลข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
 ๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล                
แต่ละช้ันปีและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน                     
ใหค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเล่ือนช้ันเรียน และ
จบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๑๐.๓ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  ๒๕๕๑  
********************************************************************************* 
 โดยท่ีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี วก. ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง ให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียน
เมยวดีพิทยาคม ด้วย การวัดและประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับค าส่ังดังกล่าว 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจนามความในมาตรา ๓๙ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑”  
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบโรงเรียน ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึง่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้  ควบคู่กับหลักสูตร โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 
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หมวด  ๑ 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักการ  ดังนี้ 
         โรงเรียนมีหน้าท่ีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นรายวิชาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท าการวัดและประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 ข้อ ๗  โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน   เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 ข้อ ๘  กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

         ๘.๑  แจ้งให้ผู้เรียนทราบมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีการ
วัดและประเมินผล เกณฑ์การผ่านตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้รายภาค 

๘.๒  แจ้งให้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรม และเวลาเรียน/เข้าร่วมกิจกรรม ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๘.๓  แจ้งให้ผู้เรียนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการวัดและประเมนิผล 
การเรียนรู้ และเกณฑ์การตัดสิน 

๘.๔  แจ้งให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลความสามารถใน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๘.๕  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องวัดและประเมินผลก่อนเรียน เพื่อ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบ้ืองต้นของผู้เรียน 

๘.๖ ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ หากผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้สอนวินิจฉัยหาข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนแล้วสอนซ่อมเสริม โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ข้อ ๙  ให้โรงเรียนอนุมัติการเล่ือนช้ัน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษาภาคบังคับ  และการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๐  ให้ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยน าคะแนนผลการวัดและ
ประเมินผลระหว่างเรียน รวมกับคะแนนการวัดและประเมินผลปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนท่ีโรง เรียนก าหนด 
แล้วน ามาเทียบเพื่อปรับเป็นระดับผลการเรียน โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับ  คือ “๔”  
“๓.๕”   “๓”  “๒.๕”  “๒”  “๑.๕”  “๑” และ “๐” 
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 ข้อ ๑๑  ให้ใช้ค าว่า “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” แสดงผลการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และใช้ค าว่า “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ในการวัดและประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
 ข้อ ๑๒  ให้แจ้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยรายงานผลการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
แผนภาพที่ ๒ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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แผนภาพที่ ๓ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

หมวด  ๒ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ข้อ ๑๓  การตัดสินผลการเรียน ประกอบการพิจารณาการเล่ือนช้ันเรียนสูงขึ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 
ยกเว้นในกรณีท่ีพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการพฒันาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมากก็ให้เรียนซ้ าช้ันได้ 
 ๑๓.๑ การเล่ือนช้ัน  
 เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

          (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ท้ังนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ 
 ๑๓.๒ การเรียนซ้ าช้ัน 
 สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี ๑ การเรียนซ้ ารายวิชา   เมื่อผู้เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
 กรณีท่ี ๒ เรียนซ้ าช้ัน มี ๒ ลักษณะ คือ 

- ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐  และมีแนวโน้มว่า จะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

- ผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น  
ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใ ช้ผลการเรียนใหม่
แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 

ข้อ ๑๔  เกณฑ์การจบการศึกษาได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๑๕  การอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นักเรียนท่ี
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  อนุมัติให้จบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ อนุมัติให้
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๖  นักเรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลปลายปี/ภาค เพราะเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  โรงเรียน
อาจจัดให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาค ภายหลังได้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔ กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 
 
แผนภาพที่ ๕ กระบวนการด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖ ขั้นตอนการด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๗ ขั้นตอนการประเมนิกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

152 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

หมวด  ๓ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ ๑๗  การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)   
  

หมวด  ๔ 
การย้ายที่เรียน 

ข้อ ๑๘  นักเรียนคนใดจ าเป็นต้องย้ายท่ีเรียน โรงเรียนต้องจัดเอกสารหลักฐานให้นักเรียนน าไปท่ี
โรงเรียนแห่งใหม่คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และหลักฐานทางการศึกษาอื่นเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้
ผู้ปกครองและผู้เรียน น าไปแสดงผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้กับสถานศึกษาแห่งใหม่พิจารณารับย้ายผู้เรียน 
 

หมวด ๕ 
หลักฐานส าคัญทางการศึกษา 

 

 ข้อ ๑๙  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด มดัีงนี้ 
๑๙.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
๑๙.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) 
๑๙.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

 ข้อ ๒๐   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด มีดังนี้ 
๒๐.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
๒๐.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๒๐.๓  ใบรับรองผลการเรียน 
๒๐.๔  ระเบียนสะสม 
๒๐.๕  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เท่าท่ีจ าเป็นท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                             (นายไพรวัลย์ สมภูงา) 
                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2545. กรุงเทพฯ :  
 คุรุสภาลาดพร้าว. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550 ก). แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3). กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 
 ประเทศไทย  จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550 ข). แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงช่วงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6). กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 
 ประเทศไทย  จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551. กรุงเทพฯ  :   
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด. 
สถาบันส่งเสริมาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
 พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ  : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด. 
สถาบันส่งเสริมาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
 พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ  : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2557, 29 กันยายน). แนวปฏิบัติเก่ียวกับค่านิยมหลัก 12  
 ประการสู่การปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2561, 8 มกราคม) แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร 
 สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2551). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.  กรุงเทพฯ  :   
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2561, 5 มกราคม) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 เร่ือง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด,2551. 
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ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   
 จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี.  กรงุเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2557). แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง.   
 กรุงเทพฯ  :  ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2558). คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   
 กรุงเทพฯ  :  ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2561). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์  
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตาม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. 
 .กรุงเทพฯ  : ผู้แต่ง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2561). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
 หลักเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง การจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พงศ. 2560) ตามหลักสูตร 
 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ  : ผู้แต่ง. 
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ค าสั่งโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
ท่ี   ๑๙๔ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

………………………………………………………..………. 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม              

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ได้มีการ
ใช้และการประเมินหลักสูตรผลการประเมินท าให้พบว่า ค าอธิบายรายวิชา และโครงสร้างหลักสูตรไม่มีความ
ชัดเจน ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เท่าท่ีควร และหลักสูตรไม่สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ และไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  และโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้มีการจัดท าโครงการ
พัฒนาผู้ท่ีท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program : GP) ขึ้นเพื่อ
พัฒนาต่อยอดให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนไปสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และเป็นการปลูกฝังด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้ังแต่เยาว์วัย โรงเรียนจึงได้มี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น 
 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท าหน้าท่ีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)  ของโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

๑.๑  นายเมธี บุญเจริญธนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายศิริศักด์ิ โคตรพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายวิชัย  พลซื่อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
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๑.๔  ดร.เอกชัย พลซื่อ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๕  นายบุญช่วย มหิวรรณ            ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๖  ร.ต.ต.มนตรี พลนิกรด ารงเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๗  นายท าวาน ตรีภพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๘   นายสมศักด์ิ อินทรวิเชียร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๑.๙  นายภูชิต ถนัดค้า  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑.๑๐  นางกุหลาบ สีแดงงาม  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๑.๑๑ นายบัญชา ยุระหาร  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
๑.๑๒  นายส าเริง สุตระ  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๑.๑๓ พระครูสันติธรรมประหัฎฐ์(ค าจร ธมมวโร) ผู้แทนพระภิกษุ       กรรมการ 
๑.๑๔  พระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท ผู้แทนพระภิกษุ         กรรมการ 
๑.๑๕  นายไพรวัลย์  สมภูงา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า ติดตามการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๒.๑ นายไพรวัลย์  สมภูงา   ผู้อ านวยการ  ประธาน 
   ๒.๒ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ  รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 
   ๒.๓ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
   ๒.๔ นายอนุรักษ์ โสภาชัย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๕ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๖ นางบุรี  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๗ นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๘ นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๙ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  อ านวยการ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น  และสนับสนุน
งบประมาณ สถานท่ี หรือทรัพยากรอื่นๆ ให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๓. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางเย็นใจ  สงวนรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๔ นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 ๓.๗ นางอรชร  ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๘ นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๙ นางทิวา พลซื่อ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายเปรมฤทัย แสงแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๔ นางอัมพาพันธ์  สระเกษ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
๒. รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ดูงาน ข้อมูล    

ท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
มาจัดท าร่างหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)      

๓. น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมยวดี -
พิทยาคม  
๔. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดประเมินผล 
 ๔.๑  นางราตรี โพธิ์สุวรรณ  รอง ผอ.ฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

๔.๒  นายส าเริง สุตระ   ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวจิรปรียา กุลาตัน ครู    กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
 ๔.๗  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ และต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒  นางรุ่งรัตน์ สุขแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๓  นางอุไรวรรณ ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

๕.๔  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
๕.๕  นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นางเย็นใจ สงวนรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายปัญญา สีหาบุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๓  นายทวิชย์ มะระโช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๔  นายอ านวย  หกพันนา   ครู    กรรมการ       
๖.๕  นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางปราณี ใจทาน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสะอาด พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๔ นายธนาคร ศรีแนน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๗.๕ นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๗ นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 ๗.๘ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๙ นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  แสงโคตร ครู    กรรมการ 

๗.๑๑ นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๘. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นางทิวา  พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒  นางฉวีวรรณ  ไพรินทร ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๘.๓  นายอนุรักษ์  โสภาชัย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๘.๔  นายทศพร  บุญปก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ           
๘.๕  นางรัชฎากร  มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ           
๘.๖  นางสาวสุกัญญา  บุญปก ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๙. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายเปรมฤทัย  แสงแก้ว ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๙.๒  นายนนท์ธิวัฒน์  ปัตถาทุม ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๐. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑  นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  นายนิราศ ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐.๓  ว่าท่ี ร้อยตรีวัฒนา อินทศิลา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๐.๔  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๑๑. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นางอรชร ศรีขาวรส  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๑.๒  นางวนิดา ไชยแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑.๓  นายอิสรพงศ์ แสนโคก ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๑.๔  นายระดมพล พลซื่อ  ครู    กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑  นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๒.๒  นายส าเริง สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๒.๓  นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
๑๒.๔  นายประสิทธิ์ พิลาศรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒.๕  นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๒.๖  นางสาวศิริธร พลเย่ียม  ครู   กรรมการ 
๑๒.๗  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน  ครู   กรรมการ 
๑๒.๘  นางสาววรินทร์พร ฉลองกิตติศักดิ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๒.๙  นางสาวณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๒.๑๐ นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ           

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑  นายธนาคร ศรีแนน  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๓.๒  นางจรัสศรี ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๓  นางบุรี สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๔  นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๓.๕  นางรุ่งทิพย์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๔. คณะกรรมการ จัดพิมพ์ ท าส าเนา  และเขา้เล่ม  ประกอบด้วย 
๑๔.๑  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒  นางอัมพาพันธ์  สระเกษ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๓  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๔  นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๕  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน ครู    กรรมการ 
๑๔.๗  นางรัชฎากร มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๔.๙  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  จัดพิมพ์ข้อมูล พิสูจน์อักษร จัดท าส าเนา และเข้าเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   ให้
มีจ านวนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง อุทิศตน ท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  ก่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการสืบไป 

 

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

               (นายไพรวัลย์   สมภูงา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 

 


