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ค าน า 

 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐  เพ่ือให้
เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานน าไปใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้มี
ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  สังกัดกองพุทธศาสนาศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีใช้อยู่ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐   ให้
มีเอกภาพและมาตรฐานของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักการที่ประกาศไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อน าองค์ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ป๎ญหา การด าเนิน
ชีวิต และศึกษาต่อ  การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมอันจะส่งผลให้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด
มนุษย์โดยรวมมีคุณภาพซึ่งจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ครูบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังว่าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนที่
จะน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเ รียนให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผล
ที่   เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 
สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
สาระท่ี ๓ สถิติละความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ป๎ญหา 
มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
                        คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจาก
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ป๎ญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ป๎ญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม และความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
                      ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์(ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นส าคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ป๎ญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การ
สื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อ
จบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
           
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร ์
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น ๓ สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและ
เรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น 
                 จ านวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง สมบัติเก่ียวกับจ านวนจริง อัตราส่วนร้อย
ละ การประมาณค่า การแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ฟ๎งก์ชัน เซต 
ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ล าดับ
และอนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
                 การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ 
เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติ
ของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตใน
เรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการน าความรู้ เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ 
                  สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ค านวณค่าสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น ความ
น่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและช่วยในการตัดสินใจ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๓ 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   

 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร 
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

 เข้าใจและใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ใน
การแก้ป๎ญหาและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

 น าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลัง ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม ไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหา รวมทั้งป๎ญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 

 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล และแปล
ความหมายข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน    
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑  ๑.  เข้าใจจ านวนตรรกยะและ

ความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ 
และใช้สมบัติของจ านวนตรรกยะใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

จ านวนตรรกยะ 
- จ านวนเต็ม 
- สมบัติของจ านวนเต็ม 
- ทศนิยมและเศษส่วน 
- จ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ 
- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ 

และเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 

 ๒. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลัง
ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก
ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

 
 
 

๓.  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

อัตราส่วน 
- อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน 
- สัดส่วน 
- การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อย

ละไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
ม.๒ ๑.  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยก

ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม
ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

จ านวนตรรกยะ 
- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการ

แก้ป๎ญหา 
 ๒.  เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์

ของจ านวนจริง และใช้สมบัติของ
จ านวนจริงในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

จ านวนจริง 
- จ านวนอตรรกยะ 
- จ านวนจริง 
- รากทีส่องและรากท่ีสามของจ านวนตรรกยะ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๔ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ 

ม.๓ – – 
ม.๔ ๑.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต

และตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

เซต 
- ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต 
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
- ประพจน์และตัวเชื่อม(นิเสธ และ หรือ ก้า...แล้ว...ก็

ต่อเมื่อ) 
ม.๕ ๑. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติ

เกี่ยวกับการบวก การคูณ การ
เท่ากัน และการไม่เท่ากันของ
จ านวนจริงในรูปกรณฑ์และจ านวน
จริงในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ 

เลขยกก าลัง 
- รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่

มากกว่า ๑ 
- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 

ม.๖ - - 
 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้   

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ - - 
ม.๒ ๑.  เข้าใจหลักการการด าเนินการของ

พหุนาม และใช้พหุนามในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

พหุนาม 
- พหุนาม 
- การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม 
- การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม 

 ๒. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ 

 สมบัติการแจกแจง 
 ก าลังสองสมบรูณ์ 
 ผลต่างของก าลังสอง 

ม.๓ ๑. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง 

 ๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟ๎งก์ชัน
ก าลังสองในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ 

ฟ๎งก์ชันก าลังสอง 
- กราฟของฟ๎งก์ชันก าลังสอง 
- การน าความรู้เกี่ยวกับฟ๎งก์ชันก าลังสองไปใช้ในการ

แก้ป๎ญหา 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔ - - 

ม.๕ ๑.  ใช้ฟ๎งก์ชันและกราฟของฟ๎งก์ชัน
อธิบายสถานการณ์ท่ีก าหนด 

ฟ๎งก์ชัน 
- ฟ๎งก์ชันและกราฟของฟ๎งก์ชัน(ฟ๎งก์ชันเช้งเส้น 

ฟ๎งก์ชันก าลังสอง ฟ๎งก์ชันขั้นบันได ฟ๎งก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล) 

๒.  เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับ
และอนุกรมไปใช้ 

ล าดับและอนุกรม 
- ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต 
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

ม.๖ 
 

- - 

 
สาระท่ี ๑    จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑.  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน

และสมบัติของจ านวน เพ่ือ
วิเคราะห์และแก้ป๎ญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวไปใช้ในชีวิตจริง 
 ๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ

ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

๓.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 
- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและ

กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

ม.๒ - - 
ม.๓ ๑.  เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่

เท่ากันเพ่ือวิเคราะห์และแก้ป๎ญหา 
โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 ๒. ประยุกต์ใช้สมการก าลังสองตัวแปร

ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 
สมการก าลังสองตัวแปร 
- สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังสองตัว



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๖ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
แปรเดียวไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

  
๓. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสอง

ตัวแปรในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

ระบบสมการ 
- ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น

สองตัวแปรไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
ม.๔ - - 

ม.๕ ๑. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินในการ
แก้ป๎ญหา 

ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 
- ดอกเบี้ย 
- มูลค่าของเงิน 
- ค่ารายงวด 

ม.๖ - - 

 
สาระท่ี ๒    การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้  

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ - - 
ม.๒  

๑.  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอกในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

พ้ืนที่ผิว 
- การหาพ้ืนที่ผิวชองปริซึมและทรงกระบอก 
- การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

  
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของ

ปริซึมและทรงกระบอกในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

ปริมาตร 
- การหาปริมาตรชองปริซึมและทรงกระบอก 
- การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

ม.๓ ๑.  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

พ้ืนที่ผิว 
- การหาพ้ืนที่ผิวชองพีระมิด กรวย และทรงกลม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย 

และทรงกลมไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 ๒.  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตร

ของพีระมิด กรวย และทรงกลมใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

ปริมาตร 
- การหาปริมาตรชองพีระมิด กรวย และทรงกลม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย 

และทรงกลมไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๗ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔ - - 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 

 
 
สาระท่ี ๒    การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑  

๑.  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัติอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิต
จริง 

การสร้างทางเรขาคณิต 
- การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
- การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้าง

พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนฐานทาง

เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

๒.เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตใน
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
- หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของ

รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 
ม.๒ ๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัติอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิต
จริง 

การสร้างทางเรขาคณิต 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้

ในชีวิตจริง 

 ๒. น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้น
ขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

เส้นขนาน 
- สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๘ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการ

แปลงทางเรขาคณิตในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

การแปลงทางเรขาคณิต 
- การเลื่อนขนาน 
- การสะท้อน 
- การหมุน 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้

ในการแก้ป๎ญหา 
 ๔. เข้าใจและใช้สมบัติของรูป

สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

ความเท่ากันทุกประการ 
- ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้

ในการแก้ป๎ญหา 
 ๕.  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

และบทกลับในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
- การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบท

กลับไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
ม.๓ ๑. เข้าใจและใช้สมบัติของรูป

สามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

ความคล้าย 
- รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการ

แก้ป๎ญหา 
 ๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ

อัตราส่วนตรีโกณมิติในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
- การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ 

องศา และ ๖๐ องศาไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 ๓. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ

วงกลมในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 
วงกลม 
- วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส 
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

ม.๔ - - 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 

 
สาระท่ี ๓    สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ป๎ญหา  

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ

น าเสนอข้อมูลและแปลความหมาย
สถิติ 
- การตั้งค าถามทางสถิติ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๙ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ข้อมูล รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การน าเสนอข้อมูล 

 แผนภูมิรูปวงกลม 
 แผนภูมิแท่ง 
 กราฟเส้น 
 แผนภูมิรูปวงกลม 

- การแปลความหมายข้อมูล 
- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.๒ ๑.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ 
ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้ง
น าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติ 
- การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 

 แผนภาพจุด 
 แผนภาพต้น-ใบ 
 ฮิสโทแรม 
 ค่ากลางของข้อมูล 

- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.๓ ๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนภาพกล่องและแปลความหมาย
ผลลัพธ์รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติ 
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 แผนภาพกล่อง 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.๔ - - 

ม.๕ - - 

ม.๖ ๑.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูล และแปลความหมาย
ของค่าสถิติเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

สถิติ 
- ข้อมูล 
- ต าแหน่งที่ของข้อมูล 
- ค่ากลาง(ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 
- ค่าการกระจาย(พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ

แปรปรวน) 
- การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
- การแปลความหมายของค่าสถิติ 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑๐ 
 
สาระท่ี ๓   สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้  

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ - - 
ม.๒ - - 
ม.๓ ๑.  เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและ

น าผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

ความน่าจะเป็น 
- เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
- ความน่าจะเป็น 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิต

จริง 
ม.๔ ๑. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการ

คูณ การเรียงสับเปลียน และการจัด
หมู่ในการแก้ป๎ญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 
- หลักการบวกและการคูณ 
- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกัน

ทั้งหมด 
- การจัดหมู่กรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 

๒.  หาความน่าจะเป็นและน าความรู้
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

ความน่าจะเป็น 
- การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑๑ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖) 
 

รายวิชา ชั้น ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงต่อ 

ภาคเรียน สัปดาห์ ภาค
เรียน 

ปี 

พื้นฐาน 

ม.๔ คณิตศาสตร์ ค ๓๑๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ๑ 
ม.๔ คณิตศาสตร์ ค ๓๑๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ๒ 
ม.๕ คณิตศาสตร์ ค ๓๒๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ๑ 
ม.๕ คณิตศาสตร์ ค ๓๒๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ๒ 
ม.๖ คณิตศาสตร์ ค ๓๓๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ๑ 
ม.๖ คณิตศาสตร์ ค ๓๓๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ๒ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ค ๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ภาคเรียนที่ ๑       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง        จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

   ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ป๎ญหาในเรื่อง เซต  ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต การเขียนเซต  เซตว่าง  เซตจ ากัด  เซตอนันต์  เซตที่เท่ากัน สับเซต  และเพาเวอร์เซต  
ยูเนียน  อินเตอร์เซกชัน  คอมพลีเมนต์ และผลต่างของเซต  แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์  การแก้ป๎ญหา และ
น าไปใช้ในการแก้ป๎ญหาที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซต  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ 
และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ)   
    โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง ทดลอง  
สรุปรายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ป๎ญหา  ให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่น
ในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด 
ค ๑.๑  ม.๔/๑ 
รวม  ๑  ตัวช้ีวัด 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค ๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ป๎ญหาใน  หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการ
คูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด  
ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเปน็ของเหตุการณ ์
    โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง ทดลอง  
สรุปรายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ป๎ญหา  ให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่น
ในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๓.๒ ม.๔/๑ , ม.๔/๒ 
รวม  ๒  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค ๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๑            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจ านวนจริง
ในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ ศึกษาฟ๎งก์ชันและกราฟของ
ฟ๎งก์ชันอธิบายฟ๎งก์ชันที่ก าหนด 
           โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง ทดลอง  
สรุปรายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ป๎ญหา  ให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่น
ในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑  ม.๕/๑   
ค ๑.๒  ม.๕/๑   
รวม  ๒  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค ๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๒            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาเกี่ยวกับล าดับและอนุกรมและการน าล าดับและอนุกรมไปใช้ ศึกษาเกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงินในการแก้ป๎ญหา  
           โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง ทดลอง  
สรุปรายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ป๎ญหา  ให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่น
ในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ค ๑.๒  ม.๕/๒    
ค ๑.๓  ม.๕/๑   
รวม  ๒  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค ๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๑            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หนว่ยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ  
            โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง ทดลอง  
สรุปรายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ป๎ญหา  ให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่น
ในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค ๓.๑  ม.๖/๑   รวม  ๑  ตัวช้ีวัด 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค ๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่  ๒            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ  
           โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง ทดลอง  
สรุปรายงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ป๎ญหา  ให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่น
ในตนเอง 

การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ/
กระบวนการที่ต้องการวัด 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค ๓.๑  ม.๖/๑   รวม  ๑  ตัวช้ีวัด 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑๖ 
 

แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

สาระท่ี  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน    
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๔/๑ 
๑ เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

- เซตและตรรกศาสตร์
เบื้องต้น 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
สาระท่ี ๓   สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๓.๒  ม.๔/๑ 
เข้าใจและใช้หลักการบวก
และการคูณ  การ เ รี ย ง
สับเปลี่ยน และการจัดหมู่
ในการแก้ป๎ญหา 

- ความน่าจะเป็น - การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุง่มั่นในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๓.๒  ม.๔/๒ 
หาความน่าจะเป็นและน า
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ 

- การหาค่าความน่าจะ
เป็น 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑๗ 
 

แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
สาระท่ี  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน    
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน  ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 
 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๕/๑  
เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

-เซตและความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๕/๑  
 ใช้ฟ๎งก์ชันและกราฟของ
ฟ๎งก์ชันอธิบายสถานการณ์
ที่ก าหนด 

-วิธีการหาค่าของฟ๎งก์ชัน - การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๕/๒ 
เข้าใจและน าความรู้
เกี่ยวกับล าดับและอนุกรม
ไปใช้ 

- ความหมายของล าดับ
และอนุกรม และการหา
ค่าของล าดับและอนุกรม 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๕/๑ 
เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับดอกเบี้ยและ
มูลค่าของเงินในการ
แก้ป๎ญหา 

- ดอกเบี้ยและมูลค่าของ
เงิน 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑๘ 
 

แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระท่ี ๓    สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ป๎ญหา  

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๓.๑  ม.๖/๑  
เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอข้อมูล 
และแปลความหมายของ
ค่าสถิติเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

- สถิติในการน าเสนอ
ข้อมูลและการแปล
ความหมายของข้อมูล 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
๑ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๔/๑ เซต 
๒ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๔/๑ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
๓ มาตรฐาน ค ๓.๒ ม.๔/๑ หลักการนับเบื้องต้น 
๔ มาตรฐาน ค ๓.๒ ม.๔/๒ ความน่าจะเป็น 

รวม ๔ หน่วยการเรียนรู้    ๓  ตัวช้ีวัด 
 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
๑ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๕/๑ เลขยกก าลัง 
๒ มาตรฐาน ค ๑.๒ ม.๕/๑ ฟ๎งก์ชัน 
๓ มาตรฐาน ค ๑.๒ ม.๕/๒ ล าดับและอนุกรม 
๔ มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๕/๑ ดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน 

รวม ๔ หน่วยการเรียนรู้    ๔  ตัวช้ีวัด 
 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
๑ มาตรฐาน ค ๓.๑ ม.๖/๑ สถิติ 

รวม ๑ หน่วยการเรียนรู้    ๑  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๑๙ 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

 
  ค ๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
  มัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

 คะแนน 

๑ เซต ค ๑.๑ ม.๔/๑ 
 
 

- ความรู้เบื้องต้นและ
สัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เซต 
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน 
และคอมพลีเมนต์ของเซต 

๑๙ ๑๕ 

๒ ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น 

ค ๑.๑ ม.๔/๑ - ประพจน์และตัวเชื่อม
(นิเสธ และ หรือ ถ้า...แล้ว...
ก็ต่อเมื่อ) 

๑๙ ๑๕ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
  ค ๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
  มัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๒                  เวลา  ๔๐  ชัว่โมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

 คะแนน 

๑ หลักการนับ
เบื้องต้น 

ค ๓.๒    ม.๔/๑ 
 
 

-หลักการบวกและการคูณ 
-การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
กรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกัน
ทั้งหมด 
-การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของ
แตกต่างกันทั้งหมด 

๑๙ ๑๕ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๒๐ 
 

๒ ความน่าจะเป็น ค ๓.๒    ม.๔/๒ 
 

-การทดลองสุ่มและ
เหตุการณ์ 
-ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

๑๙ ๑๕ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

  ค ๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
  มัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๑                  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

 คะแนน 

๑ เลขยกก าลัง ค ๑.๑    ม.๕/๑ 
 
 

-รากที่ n ของจ านวนจริง 
เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่
มากกว่า ๑ 
-เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ 

๑๙ ๑๕ 

๒ ฟ๎งก์ชัน ค ๑.๒    ม.๕/๑ 
 

-ฟ๎งก์ชันและกราฟของ
ฟ๎งก์ชัน(ฟ๎งก์ชันเช้งเส้น 
ฟ๎งก์ชันก าลังสอง ฟ๎งก์ชัน
ขั้นบันได ฟ๎งก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล) 

๑๙ ๑๕ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๒๑ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

  ค ๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
  มัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

 คะแนน 

๑ ล าดับและ
อนุกรม 

ค ๑.๒    ม.๕/๒ 
 
 

-ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต 
-อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 

๑๙ ๑๕ 

๒ ดอกเบี้ยและ
มูลค่าเงิน 

ค ๑.๓    ม.๕/๑ 
 

-ดอกเบี้ย 
-มูลค่าของเงิน 
-ค่ารายงวด 

๑๙ ๑๕ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

  ค๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
  มัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๑                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

 คะแนน 

๑ สถิติ ค ๓.๑    ม.๖/๑ 
 
 

-ข้อมูล 
-ต าแหน่งที่ของข้อมูล 
-ค่ากลาง(ฐานนิยม มัธยฐาน 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 
-ค่าการกระจาย(พิสัย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
แปรปรวน) 
-การน าเสนอข้อมูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 
-การแปลความหมายของ

๓๘ ๓๐ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๒๒ 
 

ค่าสถิติ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

  ค๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
  มัธยมศึกษาปีที่ ๖   ภาคเรียนที่ ๒            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระส าคัญ 

 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

 คะแนน 

๑ สถิติ (ต่อ) ค ๓.๑    ม.๖/๑ 
 
 

-ข้อมูล 
-ต าแหน่งที่ของข้อมูล 
-ค่ากลาง(ฐานนิยม มัธยฐาน 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 
-ค่าการกระจาย(พิสัย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
แปรปรวน) 
-การน าเสนอข้อมูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 
-การแปลความหมายของ
ค่าสถิติ 

๓๘ ๓๐ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๓๑ 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน    ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ 
และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต 
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และ
คอมพลีเมนต์ของเซต 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนผังจ านวนจริง 
- แผนผังการกระท าแห่ง

เซต 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
สังเกตจากการตอบค าถามและการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมินใบงาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายสมบัติของเซต พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

และให้นักเรียนลองท าโจทย์ที่ครูให้แล้วช่วยกัน
ออกมาท าบนกระดาน   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องเซตในหนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องเซตในหนังสือเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่อง
ที่เรียน 

เซต/๑๙ชั่วโมง 

- ประพจน์และตัวเชื่อม(นิเสธ 
และ หรือ ถ้า...แล้ว...ก็ต่อเมื่อ) 

- แผนผังประพจน์ 
- แผนผังการกระท าของ

ประพจน์ 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
สังเกตจากการตอบค าถามและการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
ขั้นฝึก 
ขั้นประยุกต์ 

ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น/๑๙ 
ชั่วโมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๓๒ 
 

แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมินใบงาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

 

 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ในการแก้ป๎ญหา 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-หลักการบวกและการคูณ 
-การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
กรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกัน
ทั้งหมด 
-ก า ร จั ด ห มู่ ก ร ณี ที่ สิ่ ง ข อ ง
แตกต่างกันทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนผังกฎการนับ 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมินใบ

งาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความหมายของวิธีการนับเบื้องต้น

พร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้นักเรียนลองท าโจทย์
ที่ครูให้แล้วช่วยกันออกมาท าบนกระดาน 
  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องการนับเบื้องต้นในหนังสือ

เรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องการนับเบื้องต้นในหนังสือ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกัน
สรุปเรื่องท่ีเรียน 

หลักการนับ
เบื้องต้น/๑๙
ชั่วโมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๓๓ 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๒.  หาความน่าจะเป็นและน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
-ความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์
 
 
 
 
 
 
 

- แผนผังแสดงการทอด
ลูกเต๋า ๒ ลูก ๑ ครั้ง 

- แผนผังแสดงการโยน
เหรียญ ๓ เหรียญ ๑ ครั้ง 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมินใบ

งาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความหมายของวิธีการหาความน่าจะ

เป็น พร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้นักเรียนลองท า
โจทย์ที่ครูให้แล้วช่วยกันออกมาท าบนกระดาน 
  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องความน่าจะเป็น ใน

หนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องความน่าจะเป็นในหนังสือ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกัน
สรุปเรื่องท่ีเรียน 

ความน่าจะเป็น/
๑๙ชั่วโมง 

 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๓๔ 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน    ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ 
และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเก่ียวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจ านวนจริงในรูปกรณฑ์และจ านวนจริงในรูปเลข

ยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ 
n เป็นจ านวนนับที่มากกว่า ๑ 
-เลขยกก าลังที่มี เลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนผังสมบัติของเลขยก
ก าลัง 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมินใบ

งาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายสมบัติของเลขยกก าลัง พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างและให้นักเรียนลองท าโจทย์ที่ครูให้
แล้วช่วยกันออกมาท าบนกระดาน   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องเลขยกก าลังในหนังสือ

เรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องเลขยกก าลังในหนังสือเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่อง
ที่เรียน 

เลขยกก าลัง/๑๙
ชั่วโมง 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๓๕ 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.  ใช้ฟ๎งก์ชันและกราฟของฟ๎งก์ชันอธิบายสถานการณ์ท่ีก าหนด 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ฟ๎งก์ชันและกราฟของฟ๎งก์ชัน
(ฟ๎งก์ชันเช้งเส้น ฟ๎งก์ชันก าลัง
สอง ฟ๎งก์ชันขั้นบันได ฟ๎งก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล) 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนผังข้อควรรู้เกี่ยวกับผล
คูณคารที่เชียล 

- ใบความรู้  ใบงาน 
หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมินใบ

งาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์

และฟ๎งก์ชัน พร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้นักเรียน
ลองท าโจทย์ที่ครูให้แล้วช่วยกันออกมาท าบน
กระดาน   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษาเรื่องความสัมพันธ์และฟ๎งก์ชัน

ในหนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องความสัมพันธ์และฟ๎งก์ชันใน

หนังสือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
ช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียน 

 

ฟ๎งก์ชัน/๑๙
ชั่วโมง 

 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๓๖ 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๒.  เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช้ 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต 
-อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต 
 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมินใบ

งาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายวิธีการหาล าดับ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

และให้นักเรียนลองท าโจทย์ที่ครูให้แล้วช่วยกัน
ออกมาท าบนกระดาน   

- ครูอธิบายวิธีการหาอนุกรม พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
และให้นักเรียนลองท าโจทย์ที่ครูให้แล้วช่วยกัน
ออกมาท าบนกระดาน   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องล าดับและอนุกรมใน

หนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องล าดับและอนุกรมในหนังสือ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกัน
สรุปเรื่องท่ีเรียน 

 

ล าดับและ
อนุกรม/๑๙
ชั่วโมง 

 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๓๗ 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐาน  ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินในการแก้ป๎ญหา 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ดอกเบี้ย 
-มูลค่าของเงิน 
-ค่ารายงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมินใบ

งาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายวิธีการหาดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน 

พร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้นักเรียนลองท าโจทย์
ที่ครู ให้แล้ วช่ วยกันออกมาท าบนกระดาน 
   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าเงินใน

หนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าเงินใน

หนังสือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
ช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียน 

 

ดอกเบี้ยและ
มูลค่าเงิน/๑๙
ชั่วโมง 

 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๓๘ 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ป๎ญหา 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ข้อมูล 
-ต าแหน่งที่ของข้อมูล 
-ค่ากลาง(ฐานนิยม มัธยฐาน 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 
-ค่าการกระจาย(พิสัย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
แปรปรวน) 
-การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ 
-การแปลความหมายของ
ค่าสถิต ิ
 

- ตัวอย่างตารางแจกแจง
ความถี่ของข้อมูล 

- ตัวอย่างฮิสโทแกรมต่างๆ  
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความหมายของสถิติและข้อมูล พร้อม

ทั้งยกตัวอย่างและให้นักเรียนลองท าโจทย์ที่ครู
ให้แล้วช่วยกันออกมาท าบนกระดาน   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องสถิติและข้อมูล ในหนังสือ

เรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องสถิติและข้อมูลในหนังสือเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่อง
ที่เรียน 

สถิติ/๔๐ชั่วโมง 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๔๐ 
 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ค ๑.๑  
ม.๔/๑ เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
ในการสื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 
 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เซตและ
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เซตและ
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เซตและ
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เซตและ
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๓.๒   
ม.๔/๑ เขา้ใจและใช้
หลักการบวกและการ
คูณ การเรียง
สับเปลี่ยน และการจัด
หมู่ในการแก้ป๎ญหา 
 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้หลักการบวก
และการคูณ การ
เรียงสับเปลี่ยน 
และการจัดหมู่ใน
การแก้ป๎ญหาได้
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้หลักการบวก
และการคูณ การ
เรียงสับเปลี่ยน 
และการจัดหมู่ใน
การแก้ป๎ญหาได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้หลักการบวก
และการคูณ การ
เรียงสับเปลี่ยน 
และการจัดหมู่ใน
การแก้ป๎ญหาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้หลักการบวก
และการคูณ การ
เรียงสับเปลี่ยน 
และการจัดหมู่ใน
การแก้ป๎ญหาได้
น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๓.๒   
ม.๔/๒ หาความน่าจะ
เป็ น แ ละน า ค ว า ม รู้
เกี่ ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ 
 

นักเรียนหาความ
น่าจะเป็นและน า
ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไป
ใช้ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนหาความ
น่าจะเป็นและน า
ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไป
ใช้ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนหาความ
น่าจะเป็นและน า
ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไป
ใช้ได้บางส่วนและ
ไม่สมบูรณ์ 

นักเรียนหาความ
น่าจะเป็นและน า
ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นไป
ใช้ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๔๑ 
 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ค ๑.๑ 
  ม.๕/๑  เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ในการสื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 
 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เซตและ
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้นในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เซตและ
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้นในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เซตและ
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้นในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เซตและ
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้นในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒ 
  ม.๕/๑ ใช้ฟ๎งก์ชัน
และกราฟของฟ๎งก์ชัน
อธิบายสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
 

นักเรียนใช้ฟ๎งก์ชัน
และกราฟของ
ฟ๎งก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่
ก าหนดได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ 

นักเรียนใช้ฟ๎งก์ชัน
และกราฟของ
ฟ๎งก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่
ก าหนดได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นักเรียนใช้ฟ๎งก์ชัน
และกราฟของ
ฟ๎งก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่
ก าหนดได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นักเรียนใช้ฟ๎งก์ชัน
และกราฟของ
ฟ๎งก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่
ก าหนดได้น้อยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  
 ม.๕/๒เข้าใจและน า
ความรู้เกี่ยวกับล าดับ
และอนุกรมไปใช้ 
 

นักเรียนเข้าใจและ
น าความรู้เกี่ยวกับ
ล าดับและอนุกรม
ไปใช้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
น าความรู้เกี่ยวกับ
ล าดับและอนุกรม
ไปใช้ได้ถูกต้องแต่
ไม่สมบูรณ์ 

เข้าใจและน า
ความรู้เกี่ยวกับ
ล าดับและอนุกรม
ไปใช้ได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
น าความรู้เกี่ยวกับ
ล าดับและอนุกรม
ไปใช้ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  
 ม.๕/๑ เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยและมูลค่าของ
เงินในการแก้ป๎ญหา 
 

นักเรียนข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงินในการ
แก้ป๎ญหา ไปใช้
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

นักเรียนข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงินในการ
แก้ป๎ญหา ไปใช้ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงินในการ
แก้ป๎ญหา ไปใช้ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงินในการ
แก้ป๎ญหา ไปใช้ได้
น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๔๒ 
 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ค ๓.๑  
 ม.๖/๑  เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูล และ
แปลความหมายของ
ค่าสถิติเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 
 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอ
ข้อมูล และแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติเพ่ือ
ประกอบการ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอ
ข้อมูล และแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติเพ่ือ
ประกอบการ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอ
ข้อมูล และแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติเพ่ือ
ประกอบการ
ตัดสินใจได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอ
ข้อมูล และแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติเพ่ือ
ประกอบการ
ตัดสินใจได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 
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อภิธานศัพท์ 
 

การแจกแจงความน่าจะเป็น (probability distribution) 
  การอธิบายลักษณะของตัวแปรสุ่มโดยการแสดงค่าที่เป็นไปได้ และความน่าจะเป็นของการเกิดค่าต่างๆ 
ของตัวแปรสุ่มนั้น 
 
การแจกแจงทวินาม (binomial distribution) 
  การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม X ซึ่งแทนจ านวนครั้งของการเกิดผลส าเร็จของเหตุการณ์หนึ่งจากการลอง 
(trial) n ครั้ง ที่เปน็อิสระกัน และในแต่ละครั้งมีโอกาสเกิดผลส าเร็จด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ p และไม่เกิดผล
ส าเร็จด้วย 
ความน่าจะเป็น q = ๑ – p ความน่าจะเป็นของ X = x คือ 

เขียนแทนด้วย X ~ B (n, p) 
P(X = x) =  

px qn – x , x = ๐, ๑, ... , n 

การแจกแจงเอกรูป (uniform distribution) 
  การแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่ความน่าจะเป็นของการเกิดค่าใด ๆ หรือช่วงที่ความกว้างเท่ากันใด ๆ มีค่า
เท่ากัน กรณีตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง เรียกการแจกแจงนี้ว่า การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง (discrete uniform 
distribution) ถ้า X มีค่าเป็น x๑, x๒, ..., xn การแจกแจงของ X จะเป็นการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง เมื่อ 
P(X = xj) = , j = ๑, ๒, ... , n 
กรณีตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง เรียกการแจกแจงนี้ว่า การแจกแจงเอกรูปต่อเนื่อง (continuous uniform distribution) 
ถ้า X มีค่าในช่วง (a, b) การแจกแจงของ X จะเป็นการแจกแจงเอกรูปต่อเนื่อง เมื่อ f(x) = , a < x < b 
 
ข้อมูล (data) 
  ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม อาจ
เป็นได้ท้ังข้อความและตัวเลข 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การแก้ปัญหา 
  การแก้ป๎ญหา เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตนเอง เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย รู้จักประยุกต์และปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ป๎ญหา
ให้เหมาะสม รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนการแก้ป๎ญหา มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ รวมถึงมีความมั่นใจ
ในการแก้ป๎ญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ การแก้ป๎ญหายังเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ป๎ญหาอย่างมีประสิทธิผล ควรใช้
สถานการณ์หรือป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ที่กระตุ้น ดึงดูดความสนใจ ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ขั้นตอน/กระบวนการแก้ป๎ญหา และยุทธวิธีแก้ป๎ญหาที่หลากหลาย 
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การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  การสื่อสาร เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ ได้แก่ การฟ๎ง การพูด การอ่านการเขียน การสังเกต และการแสดงท่าทางการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการสื่อสารที่นอกจากน าเสนอผ่านช่องทางการสื่อสาร การฟ๎ง การพูด การอ่าน การ
เขียน การสังเกตและการแสดงท่าทางตามปกติแล้ว ยังเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะพิเศษโดยมีการใช้สัญลักษณ์ ตัว
แปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟ๎งก์ชัน หรือแบบจ าลอง เป็นต้น มาช่วยในการสื่อความหมายด้วยการสื่อสาร
และการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการคิดของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้อย่างถูกต้องชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ การที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือการเขียนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและจดจ าได้นานมากขึ้น 
 
การเชื่อมโยง 
  การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ในการน าความรู้ เนื้อหา และหลักการทางคณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้
และทักษะและกระบวนการที่มีในเนื้อหาคณิตศาสตร์กับงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การแก้ป๎ญหาและการเรียนรู้
แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้นการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นการน าความรู้และทักษะและ
กระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลท าให้สามารถแก้ป๎ญหาได้หลากหลายวิธี
และกะทัดรัดขึ้น ท าให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความหมายส าหรับผู้เรียนมากยิ่งข้ึนการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ เป็นการน าความรู้ ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล
กับเนื้อหาและความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ จิตวิทยาพันธุกรรมศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ท าให้การเรียนคณิตศาสตร์น่าสนใจ 
มีความหมาย และผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ การที่ผู้เรียนเห็นการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซ้ึงและมีความคงทนในการ
เรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์มีคุณค่า น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 
 
การให้เหตุผล 
  การให้เหตุผล เป็นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ แจกแจงความสัมพันธ์ 
หรือการเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดวิเคราะห์ป๎ญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผล
เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีผู้เรียนจะน าไปใช้พัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและ
การด ารงชีวิต 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๔๖ 
 
การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดท่ีอาศัยความรู้พ้ืนฐานจินตนาการ และวิจารณญาณ ในการพัฒนาหรือ
คิดค้นองค์ความรู้ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมความคิดสร้างสรรค์มี
หลายระดับ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานที่สูงกว่าความคิดพ้ืน ๆ เพียงเล็กน้อยไปจนกระทั่งเป็นความคิดที่อยู่ในระดับสูง
มาก การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีกระบวนการคิด จินตนาการ
ในการประยุกต์ ที่จะน าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิดไม่ถึงหรือมองข้าม 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อ อยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้าและทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่
เสมอ 
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ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช. ๐๒๒ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง ๒๕๖๐) 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “รายชื่อโรงเรียนตน้แบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”  ที่ให้โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มี
ความพร้อมด าเนินการใช้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จนครบทกุชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  นัน้   
ท าให้สถานศึกษาต้องจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาขึน้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิง่ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมป๎จจุบนั และท าให้หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่น
ต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี ้

๑.พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์ ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๔.พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๕.พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๖.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล   กรรมการ 
๗. พระอนุชิต  อธิปํฺโญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๘. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๙. นายเดชา  เมธีวฒันากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณติศาสตร ์  กรรมการ 
๑๑. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 

 ๑๒. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์  กรรมการ 
๑๓ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมโฺม  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. พระวันชัย  ชยชโย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๔๘ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๓ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประสิทธิผลต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๙  จึงขอแต่งตั้งอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 

๑.๑ นางทิพวิมล    วรรณชัย  ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ นางสาวศิริพร   ร่มต้นนุ่น  อนุกรรมการ 
๑.๓ นายนพรัตน์   บุญตัน   อนุกรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและฯ  ประกอบด้วย 
๒.๑ พระสุรินทร์   สุธีโร   ประธานอนุกรรมการ 
๒.๒ พระสันติ    สนฺตจิตฺโต  รองประธานอนุกรรมการ 
๒.๖ พระมนตรี    ปุํฺญกุสโล  อนุกรรมการ 
๒.๗ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๒.๘ นายเจษฎาภรณ์  ทาค าวงศ์  อนุกรรมการ 
๒.๙ พระอนุชิต  อธิปํฺโญ  อนุกรรมการ 
๒.๑๐ นายสุรชัย  เมฆสวรรค์บ ารุง  อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
๓.๑ พระมหาสมพงษ์ สมว โส   ประธานอนุกรรมการ 
๓.๒ พระทนงวุฒิ  อชิโต   อนุกรรมการ 
๓.๓ พระสุชาติ  สุชาตธมฺโม  อนุกรรมการ 
๓.๔ พระวีรชาติ  วีรชาโต   อนุกรรมการ 
๓.๕ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  อนุกรรมการ 
๓.๖ นายภูชสิส์ไชย บงกชผ่องอ าไพ  อนุกรรมการ 
๓.๗ นายสาธิต  ชนะวรรณชน  อนุกรรมการ 

๔. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  ประธานอนุกรรมการ 
๔.๒ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงค์ฯ  อนุกรรมการ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๔๙ 
 
๕. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 

๕.๑ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์  ประธานอนุกรรมการ 
๕.๒ นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า   อนุกรรมการ 

๖. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
๖.๑ นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  ประธานอนุกรรมการ 
๖.๒ พระสุพอเลิศ สุภคฺโค   อนุกรรมการ 

๗. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-เทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
๗.๑ พระวันชัย  ชยชโย   ประธานอนุกรรมการ 
๗.๒ นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอ าไพ  อนุกรรมการ 

๘. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
๘.๑ พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  ประธานอนุกรรมการ 
๘.๒ นางสาวสิริกร สามะบุตร  อนุกรรมการ 

๙. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๙ จัดท าการวัดประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๙.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานอนุกรรมการ 
๙.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๓ พระปลัดเสาร์ค า   สุภภาโส   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๔ พระอนุชิต  อธิปํฺโญ   อนุกรรมการ 
๙.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
๙.๖ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม   อนุกรรมการ 
๙.๗ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต   อนุกรรมการ 
๙.๘ นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๐ จัดท าการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย 
๑๐.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ      ประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ      รองประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๓ พระสุรินทร์  สุธีโร       อนุกรรมการ 
๑๐.๔ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ      อนุกรรมการ 
๑๐.๕ พระวันชัย  ชยชโย       อนุกรรมการ 
๑๐.๖พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ  อนุกรรมการ 
๑๐.๗ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หน.ฝ่ายบริหารบุคคล  อนุกรรมการ 
๑๐.๘ พระอนุชิต  อธิปํฺโญ  หน.ฝ่ายบริหารงบประมาณ อนุกรรมการ 
๑๐.๙ พระมนตรี  ปุณฺญกุสโล  ฝ่ายกิจกรรม   อนุกรรมการ 
๑๐.๑๐ พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๑ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ  ฝ่ายกิจกรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๑ จัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑๑.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๒ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   รองประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๓ พระสุรินทร์ สุธีโร   อนุกรรมการ 
๑๑.๔ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ   อนุกรรมการ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕๐ 
 

๑๑.๕ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๑๑.๖ พระมนตรี   ปุํฺญกุสโล   อนุกรรมการเลขานุการ 
๑๑.๗ นายนพรัตน์ บุญตัน   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๒.คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๒ จัดท าประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๓ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๔ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๖ พระสุรินทร์  สุธีโร    อนุกรรมการ 
  ๑๒.๗ นายนพรัตน์  บุญตัน   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๘ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๙ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงศ์ฯ  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๑๐ นางทิพวิมล     วรรณชัย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒.๑๑ นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู้จัดการ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕๑ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๔ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์    ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามข้ันตอน  กระบวนการ
องค์ประกอบของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินไปในแนวเดียวกันทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๔ ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้

๑. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ              รองประธานกรรมการ 
๓. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ          รองประธานกรรมการ 
๔. พระมหาสมพงษ์  สมว โส  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๕. พระอนุชิต  อธิปํฺโญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๖. พระสุรินทร์  สุธีโร   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๘. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๙. นางสาวพิมพิไลย์  ปาละกวงค์ ฯ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๐. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
๑๑. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๒.นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๓.พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
( พระวิมลมุนี ) 

ผู้จัดการ 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕๒ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕๓ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕๔ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕๕ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕๖ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕๗ 
 

 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕๘ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๕๙ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๖๐ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๖๑ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๖๒ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๖๓ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๖๔ 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๖๕ 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๖๖ 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๖๗ 
 

 
 


