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ค าน า 

 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๖๐  เพื่อให้เขต
พื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษาทุกสังกดัจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานน าไปใชเ้ป็นกรอบ
และทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนไดมี้ความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะองัพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดักลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  มีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีใชอ้ยูต่ามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๖๐   ให้มีเอกภาพและมาตรฐานของหลกัสูตรสอดคล้องกบัหลกัการท่ีประกาศไวใ้น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  จึงได้จดัท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ข้ึน เพื่อน าองคค์วามรู้ ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ  การมีเหตุมีผล มีเจตคติท่ี
ดีต่อคณิตศาสตร์ พฒันาการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสมอนัจะส่งผลใหค้ณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษยโ์ดยรวมมีคุณภาพซ่ึงจะ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 

ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ วิทยากร ครูบุคลากร และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมี
ส่วนช่วยให้การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  และ
หวงัวา่หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ เล่มน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อครูผูส้อนท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรียนใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป 
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คณะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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 เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ ๓ 

 คุณภาพผูเ้รียน ๔ 

 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ๕ 

 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ๑๐ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑ 
 

 
 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

สาระที ่๑ จ านวนและพชีคณติ 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบติัของการด าเนินการ และน าไปใช ้
 มาตรฐาน ค ๑.๒  เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรม และน าไปใช ้
มาตรฐาน ค ๑.๓  ใชนิ้พจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ีก าหนดให ้
สาระที ่๒ การวดัและเรขาคณติ 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขา้ใจเรขาคณิตวเิคราะห์ และน าไปใช ้
มาตรฐาน ค ๒.๒ เขา้ใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช ้
สาระที ่๓ สถิติละความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เขา้ใจหลกัการนบัเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็น และน าไปใช ้
สาระที ่๔  แคลคูลสั 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เขา้ใจลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนั อนุพนัธ์ของฟังก์ชนั และปริพนัธ์ของฟังก์ชนั 
และน าไปใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒ 
 

 
 

ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

                   คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เน่ืองจาก
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงั
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาด้านวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ อนัเป็นรากฐานในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้ทดัเทียมกบันานาชาติ การศึกษา
คณิตศาสตร์จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน์ 
                      ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์(ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยค านึงถึงการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นส าคญั นัน่คือ การเตรียมผูเ้รียน
ให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้
เทคโนโลยี การส่ือสารและการร่วมมือ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขนัและอยู่ร่วมกบัประชาคมโลกได้ ทั้งน้ีการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จนั้น จะตอ้งเตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ พร้อมท่ี
จะประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ดงันั้นสถานศึกษาควรจดัการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียน 
   

เรยีนรู้อะไรในคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้สาระส าคญั ดงัน้ี 
 จ านวนและพีชคณิต   เรียนรู้เก่ียวกบัเซต ตรรกศาสตร์ จ  านวนจริงและพหุนาม จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชัน
ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกช์นัลอการิทึม ฟังกช์นัตรีโกณมิติ ล าดบัและอนุกรมเมทริกซ์ และการน า
ความรู้เก่ียวกบัจ านวนและพีชคณิตไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
การวดัและเรขาคณติ   เรียนรู้เก่ียวกบัเรขาคณิตวเิคราะห์ เวกเตอร์ ในสามมิติ และการน าความรู้เก่ียวกบัการ
วดัและเรขาคณิตไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
สถิติและความน่าจะเป็น  เรียนรู้เก่ียวกบัหลกัการนบัเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น
เบ้ืองตน้ และใช้ความรู้เก่ียวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและช่วยในการ 
ตดัสินใจ 
แคลคูลัส   เรียนรู้เก่ียวกบั ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันอนุพนัธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพนัธ์ของ
ฟังกช์นัพีชคณิต และการน าความรู้เก่ียวกบัแคลคูลสัไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓ 
 

 
 

คุณภาพผู้เรยีน 

ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เม่ือเรียนครบทุกผลการเรียนรู้  
มีคุณภาพดงัน้ี  

 เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัเซตในการส่ือสารและส่ือความหมาย ทางคณิตศาสตร์   
 เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ในการส่ือสาร  ส่ือความหมาย และอา้งเหตุผล 
 เขา้ใจและใชส้มบติัของจ านวนจริงและพหุนาม  
 เขา้ใจและใช้ความรู้เก่ียวกบัฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติ  
 เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัเรขาคณิตวเิคราะห์  
 เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์   
 เขา้ใจและใชส้มบติัของจ านวนเชิงซอ้น  
 น าความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ในสามมิติไปใช ้   
 เขา้ใจและใช้หลกัการนับเบ้ืองตน้ การเรียงสับเปล่ียน และการจดัหมู่ ในการแก้ปัญหา และน า

ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นไปใช ้  
 น าความรู้เก่ียวกบัล าดบัและอนุกรมไปใช ้   
 เขา้ใจและใชค้วามรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล น าเสนอขอ้มูล และแปลความหมายขอ้มูล เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจ   
 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตวัแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจง เอกรูป การแจกแจงทวินาม 

และการแจกแจงปกติ และน าไปใช ้   
 น าความรู้เก่ียวกบัแคลคูลสัเบ้ืองตน้ไปใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔ 
 

 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที ่๑ จ านวนและพชีคณติ 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน    
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบติัของการด าเนินการ และน าไปใช ้

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔  

๑.เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัเซตใน
การส่ือสารและส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

เซต 
- ความรู้เบ้ืองตน้และสัญลกัษณ์พื้นฐานเก่ียวกบัเซต 
- ยเูนียน อินเตอร์เซกชนั และคอมพลีเมนตข์องเซต 
 

๒. เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบั
ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ ในการส่ือสาร 
ส่ือความหมาย และอา้งเหตุผล 
 

ตรรกศาสตร์ 
- ประพจน์และตวัเช่ือม 
- ประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณตวัเดียว 
- การอา้งเหตุผล 
 

๓.เขา้ใจจ านวนจริงและใชส้มบติัของ
จ านวนจริงในการแกปั้ญหา 
 

จ านวนจริแและพหุนาม 
- จ านวนจริงและสมบติัของจ านวนจริง 
- ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริงและสมบติัของค่าสัมบูรณ์
ของจ านวนจริง 
- จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงในรูปเลขยก
ก าลงั 
 

ม.๕  

๑.เขา้ใจจ านวนเชิงซอ้นและใชส้มบติั
ของจ านวนเชิงซอ้นในการแกปั้ญหา 
๒.หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซอ้น เม่ือ 
n เป็นจ านวนนบัท่ีมากกวา่ 
 

จ านวนเชิแซ้อน 
- จ านวนเชิงซอ้นและสมบติัของจ านวนเชิงซอ้น 
- จ านวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขั้ว 
- รากท่ี n ของจ านวนเชิงซอ้น เม่ือ n เป็นจ านวนนบัท่ี
มากกวา่ ๑ 

 

ม.๖ - - 

 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๕ 
 

 
 

สาระที ่๑ จ านวนและพชีคณติ 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรม และน าไป  

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ ๑. หาผลลพัธ์ของการบวก การลบ 
การคูณ การหารฟังกช์นั หาฟังกช์นั
ประกอบ และฟังกช์นัผกผนั 
๒. ใชส้มบติัของฟังกช์นัในการ
แกปั้ญหา 

ฟัแก์ชัน 
- ก ารบวก การลบ การคูณ การหารฟังกช์นั 
- ฟังกช์นัประกอบ 
- ฟังกช์นัผกผนั 

๓. เขา้ใจลกัษณะกราฟของฟังกช์นั
เอกซ์โพเนนเชียล และฟังกช์นั
ลอการิทึม และน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 
 

ฟัแก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟัแก์ชันลอการิทมึ 
- ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 
- ฟังกช์นัลอการิทึม 
 

ม.๕  

๑.เขา้ใจฟังกช์นัตรีโกณมิติ และ
ลกัษณะกราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  
และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
 

ฟัแก์ชันตรีโกณมิติ 
- ฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
- ฟังกช์นัตรีโกณมิติผกผนั 

ม.๖ 

 

 
๑.ระบุไดว้า่ล าดบัท่ีก าหนดใหเ้ป็น
ล าดบัลู่เขา้หรือลู่ออก 
๒.หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม 
เลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
๓.หาผลบวกอนุกรมอนนัต์ 
๔.เขา้ใจและน าความรู้เก่ียวกบัล าดบั
และอนุกรมไปใช ้
 

ล าดับและอนุกรม 
- ล าดบัจ ากดัและล าดบัอนนัต ์
- ล าดบัเลขคณิตและล าดบัเรขาคณิต 
- ลิมิตของล าดบัอนนัต์ 
- อนุกรมจ ากดัและอนุกรมอนนัต ์
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
- ผลบวกอนุกรมอนนัต์ 
- การน าความรู้เก่ียวกบัล าดบัและอนุกรม 
ไปใชใ้นการแกปั้ญหามูลค่าของเงิน 
และค่ารายงวด 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖ 
 

 
 

สาระที ่๑    จ านวนและพชีคณติ 
มาตรฐาน  ค ๑.๓  ใชนิ้พจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ีก าหนดให ้

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔  
๑.แกส้มการและอสมการพหุนามตวั
แปรเดียว ดีกรีไม่เกินส่ี และน าไปใช้
ในการแกปั้ญหา 
๒.แกส้มการและอสมการเศษส่วน
ของพหุนามตวัแปรเดียว และน าไปใช้
ในการแกปั้ญหา 
๓.แกส้มการและอสมการค่าสัมบูรณ์
ของพหุนามตวัแปรเดียว และน าไปใช้
ในการแกปั้ญหา 
 

จ านวนจริแและพหุนาม 
- ตวัประกอบของพหุนาม 
- สมการและอสมการพหุนาม 
- สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม 
- สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนาม 
 

๔. แกส้มการเอกซ์โพเนนเชียลและ
สมการลอการิทึม และน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 
 

ฟัแก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟัแก์ชันลอการิทมึ 
- สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 
 

ม.๕  

๑.แกส้มการตรีโกณมิติ และน าไปใช้
ในการแกปั้ญหา 
๒.ใชก้ฎของโคไซน์และกฎของไซน์
ในการแกปั้ญหา 
 

ฟัแก์ชันตรีโกณมิติ 
- เอกลกัษณ์และสมการตรีโกณมิติ 
- กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ 

 ๓. เขา้ใจความหมาย หาผลลพัธ์ของ
การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กบั
จ านวนจริง การคูณระหวา่งเมทริกซ์
และหาเมทริกซ์สลบัเปล่ียนหาดีเทอร์
มิแนนตข์องเมทริกซ์ n x nเม่ือ n เป็น
จ านวนนบัท่ีไม่เกินสาม 
๔. หาเมทริกซ์ผกผนัของเมทริกซ์ ๒ x 
๒ 
๕. แกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชเ้มท
ริกซ์ผกผนัและการด าเนินการตามแถว 
 

เมทริกซ์ 
- เมทริกซ์และเมทริกซ์สลบัเปล่ียน 
- การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กบัจ านวนจริง การ
คูณระหวา่งเมทริกซ์ 
- ดีเทอร์มิแนนต์ 
- เมทริกซ์ผกผนั 
- การแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชเ้มทริกซ์ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๗ 
 

 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๖. แกส้มการพหุนามตวัแปรเดียวดีกรี
ไม่เกินส่ี ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวน
เตม็ และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
 

จ านวนเชิแซ้อน 
- สมการพหุนามตวัแปรเดียว 

ม.๖ - - 

 

สาระที ่๒    การวดัและเรขาคณติ 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เขา้ใจเขาคณิตวเิคราะห์และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔  

๑. เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบั
เรขาคณิตวเิคราะห์ในการแกปั้ญหา 

เรขาคณติวเิคราะห์ 
- จุดและเส้นตรง 
- วงกลม 
- พาราโบลา 
- วงรี 
- ไฮเพอร์โบลา 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 

 

สาระที ่๒    การวดัและเรขาคณติ 
มาตรฐาน ค ๒.๒  เขา้ใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช ้

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ - - 

ม.๕  

๑.หาผลลพัธ์ของการบวก การลบ
เวกเตอร์การคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ 
หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิง
เวกเตอร์ 
๒.น าความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ในสาม
มิติไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
 

เวกเตอร์ในสามมิติ 
- เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ 
- การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ 
- ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
 

ม.๖ - - 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๘ 
 

 
 

สาระที ่๓    สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เขา้ใจหลกัการนบัเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็น และน าไปใช ้

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ - - 

ม.๕ ๑.เขา้ใจและใชห้ลกัการบวกและการ
คูณการเรียงสับเปล่ียน และการจดัหมู่
ในการแกปั้ญหา 
 

หลกัการนับเบื้อแต้น 
- หลกัการบวกและการคูณ 
- การเรียงสับเปล่ียน 
o การเรียงสับเปล่ียนเชิงเส้น 
o การเรียงสับเปล่ียนเชิงวงกลม กรณีท่ีส่ิงของแตกต่าง
กนัทั้งหมด 
- การจดัหมู่กรณีท่ีส่ิงของแตกต่างกนัทั้งหมด 
- ทฤษฎีบททวนิาม 

 ๒. หาความน่าจะเป็น และน าความรู้
เก่ียวกบัความน่าจะเป็นไปใช ้
 

ความน่าจะเป็น 
- การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
- ความน่าจะเป็นของเหตุก ารณ 

ม.๖  

๑.  เขา้ใจและใชค้วามรู้ทางสถิติใน
การน าเสนอขอ้มูล และแปล
ความหมายของค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ 

สถิติ 
- ขอ้มูล 
- ต าแหน่งท่ีของขอ้มูล 
- ค่ากลาง(ฐานนิยม มธัยฐาน ค่าเฉล่ียเลขคณิต) 
- ค่าการกระจาย(พิสัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความ

แปรปรวน) 
- การน าเสนอขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
- การแปลความหมายของค่าสถิติ 

 
สาระที ่๔   แคลคูลสั 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เขา้ใจลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั อนุพนัธ์ของฟังกช์นั และปริพนัธ์ของฟังกช์นั 
และน าไปใช ้

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ - - 

ม.๕ - - 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๙ 
 

 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๖  

๑ .ตรวจสอบความต่อเน่ืองของ
ฟังกช์นัท่ีก าหนดให้ 
๒. หาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตท่ี
ก าหนดใหแ้ละน าไปใชแ้กปั้ญหา 
๓. หาปริพนัธ์ไม่จ  ากดัเขตและจ ากดั
เขตของฟังกช์นัพีชคณิตท่ีก าหนดให้ 
และน าไปใชแ้กปั้ญหา 

แคลคูลสัเบื้อแต้น 
- ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 
- อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต 
- ปริพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตามหลกัสูตรแกนกลาแสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(เพิม่เติม) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔-๖) 

 

รายวชิา ช้ัน ช่ือวชิา รหัสวชิา หน่วยกติ 

จ านวนช่ัวโมแต่อ 

ภาคเรียน สัปดาห์ ภาค
เรียน 

ปี 

พืน้ฐาน 

ม.๔ คณิตศาสตร์ ค ๓๑๒๐๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๑ 
ม.๔ คณิตศาสตร์ ค ๓๑๒๐๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๒ 
ม.๕ คณิตศาสตร์ ค ๓๒๒๐๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๑ 
ม.๕ คณิตศาสตร์ ค ๓๒๒๐๔ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๒ 
ม.๖ คณิตศาสตร์ ค ๓๓๒๐๕ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๑ 
ม.๖ คณิตศาสตร์ ค ๓๓๒๐๖ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๐ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ค ๓๑๒๐๑  คณติศาสตร์(เพิม่เติม)                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ ภาคเรียนที ่๑                 เวลา  ๖๐  ช่ัวโมแ        จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
 ศึกษาจ านวนจริงและใช้สมบติัของจ านวนจริงในการแกปั้ญหา ศึกษาผลลพัธ์ของการบวก การลบ 
การคูณ การหารฟังกช์นั หาฟังกช์นัประกอบและฟังกช์นัผกผนั และสมบติัของฟังกช์นัในการแกปั้ญหา 
    โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้  ปฏิบติัจริง ทดลอง  
สรุปรายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา  ให้
เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์  และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมัน่
ในตนเอง 
                 การวดัผลและประเมินผลดว้ยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะ/
กระบวนการท่ีตอ้งการวดั ครอบคลุมทกัษะทั้งดา้นความรู้ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

 
 
ตัวช้ีวดั 
ค ๑.๑  ม.๔/๓ 
ค ๑.๒ ม.๔/๑ , ม.๔/๒ 
รวม  ๓  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๑ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ค๓๑๒๐๒  คณติศาสตร์(เพิม่เติม)                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๔  ภาคเรียนที ่ ๒                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมแ    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช้ในการ
แกปั้ญหา และศึกษาเรขาคณิตวเิคราะห์ในการแกปั้ญหา 
               โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้  ปฏิบติัจริง ทดลอง  
สรุปรายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา  ให้
เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์  และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเช่ือมัน่
ในตนเอง 
                การวดัผลและประเมินผลดว้ยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะ/
กระบวนการท่ีตอ้งการวดั ครอบคลุมทกัษะทั้งดา้นความรู้ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 
ค ๑.๒ ม.๔/๓ 
ค ๑.๓ ม.๔/๔ 
ค ๒.๑ ม.๔/๑ 
รวม  ๓  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๒ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ค ๓๒๒๐๓  คณติศาสตร์(เพิม่เติม)                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๕  ภาคเรียนที ่ ๑                 เวลา  ๖๐  ช่ัวโมแ    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       ศึกษาฟังกช์นัตรีโกณมิติและลกัษณะกราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติและน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
ศึกษาจ านวนเชิงซอ้นและสมบติัของจ านวนเชิงซ้อนในการแกปั้ญหา ศึกษารากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อนเม่ือ 
n เป็นจ านวนนบัท่ีมากกวา่ ศึกษาการแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินส่ีท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวน
เตม็และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
                     โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตวัให้ผูเ้รียนได้ศึกษา ค้นควา้  ปฏิบติัจริง 
ทดลอง  สรุปรายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการ
แก้ปัญหา  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตนเอง 
                     การวดัผลและประเมินผลดว้ยวธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะ/
กระบวนการท่ีตอ้งการวดั ครอบคลุมทกัษะทั้งดา้นความรู้ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 
ค ๑.๑  ม.๕/๑, ม.๕/๒   
ค ๑.๒  ม.๕/๑   
ค ๑.๓ ม.๕/๓ , ม.๕/๔ ,ม.๕/๕ ม,ม.๕/๖ 
รวม  ๗  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๓ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ค ๓๒๒๐๔  คณติศาสตร์(เพิม่เติม)                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๕  ภาคเรียนที ่ ๒                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมแ    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         ศึกษาเก่ียวกบัผลลพัธ์ของการบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ หาผล
คูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์และน าความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์สามมิติไปใชใ้นการแกปั้ญหา ศึกษา
หลกัการบวกและการคูณเรียงสับเปล่ียนและการจดัหมู่ในการแกปั้ญหา ศึกษาความน่าจะเป็นและน าความรู้
เก่ียวกบัความน่าจะเป็นไปใช ้
                        จดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตวัให้ผูเ้รียนได้ศึกษา ค้นควา้  ปฏิบัติจริง 
ทดลอง  สรุปรายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการ
แก้ปัญหา  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตนเอง 
                      การวดัผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและ
ทกัษะ/กระบวนการท่ีตอ้งการวดั ครอบคลุมทกัษะทั้งด้านความรู้ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 
ค ๒.๒  ม.๕/๑ , ม.๕/๒    
ค ๑.๓  ม.๕/๑ , ม.๕/๒    
รวม  ๔  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๔ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ค ๓๓๒๐๕  คณติศาสตร์(เพิม่เติม)                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๖  ภาคเรียนที ่ ๑                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมแ    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ศึกษาเก่ียวกบัล าดบัท่ีก าหนดให้เป็นล าดบัลู่เขา้หรืลู่ออก ศึกษาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม
เลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หาผลบวกอนุกรมอนันต์และน าความรู้เก่ียวกบัล าดับและอนุกรมไปใช ้
ศึกษาความต่อเน่ืองของฟังกช์นัท่ีก าหนดให ้ศึกษาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิตท่ีก าหนดให้และน าไปใชใ้น
การแก้ปัญหา ศึกษาปริพนัธ์ไม่จ  ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตท่ีก าหนดให้และน าไปใช้
แกปั้ญหา 
                   โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกล้ตวัให้ผูเ้รียนได้ศึกษา ค้นควา้  ปฏิบติัจริง 
ทดลอง  สรุปรายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการ
แก้ปัญหา  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตนเอง 
                    การวดัผลและประเมินผลดว้ยวธีิการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและทกัษะ/
กระบวนการท่ีตอ้งการวดั ครอบคลุมทกัษะทั้งดา้นความรู้ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 
ค ๑.๒  ม.๖/๑  ,ม.๖/๒  ,ม.๖/๓  ,ม.๖/๔ 
ค ๔.๑ ม.๖/๑  ,ม.๖/๒  ,ม.๖/๓   
รวม  ๗  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๕ 
 

 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ค ๓๓๒๐๖  คณติศาสตร์(เพิม่เติม)                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๖  ภาคเรียนที ่ ๒                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมแ    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ศึกษาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตวัแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวิ
นามและการแจกแจงปกติและน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
                        โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้  ปฏิบติัจริง 
ทดลอง  สรุปรายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการ
แก้ปัญหา  ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตนเอง 
                        การวดัผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเน้ือหาและ
ทกัษะ/กระบวนการท่ีตอ้งการวดั ครอบคลุมทกัษะทั้งด้านความรู้ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 
ค ๓.๑  ม.๖/๑      
รวม  ๑  ตัวช้ีวดั 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๖ 
 

 
 

แบบการวเิคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ 

 
สาระที ่ ๑  จ านวนและพชีคณติ 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน    
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบติัของการด าเนินการ และน าไปใช ้
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรม และน าไป 
มาตรฐาน  ค ๑.๓  ใชนิ้พจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ีก าหนดให ้

ตัวช้ีวดั  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาแ 
ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๔/๓ 
เขา้ใจจ านวนจริงและใช้
สมบติัของจ านวนจริงใน
การแกปั้ญหา 

-จ านวนจริงและพหุนาม - การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๔/๑ 
หาผลลพัธ์ของการบวก 
การลบ การคูณ การหาร
ฟังกช์นั หาฟังกช์นั
ประกอบ และฟังกช์นั
ผกผนั 

-ก ารบวก การลบ การ
คูณการหารฟังกช์นั 
-ฟังกช์นัประกอบ 
- ฟังกช์นัผกผนั 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๔/๒ 
ใชส้มบติัของฟังกช์นัใน
การแกปั้ญหา 

-ฟังกช์นั - การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๔/๓ 
เขา้ใจลกัษณะกราฟของ
ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 
และฟังกช์นัลอการิทึม 
และน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

-ฟังกช์นัเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังกช์นั
ลอการิทึม 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๗ 
 

 
 

ตัวช้ีวดั  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาแ 
ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๔/๑ 
แกส้มการและอสมการ
พหุนามตวัแปรเดียว ดีกรี
ไม่เกินส่ี และน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา 

-ตวัประกอบของพหุ
นาม 
-สมการและอสมการ
พหุนาม 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๔/๒ 
แกส้มการและอสมการ
เศษส่วนของพหุนามตวั
แปรเดียว และน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา 

-สมการและอสมการ
เศษส่วนของพหุนาม 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๔/๓ 
แกส้มการและอสมการค่า
สัมบูรณ์ของพหุนามตวั
แปรเดียว และน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา 

-สมการและอสมการค่า
สัมบูรณ์ของพหุนาม 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๔/๔ 
แกส้มการเอกซ์โพเนน
เชียลและสมการ
ลอการิทึม และน าไปใช้
ในการแกปั้ญหา 

-สมการเอกซ์โพเนน
เชียลและสมการ
ลอการิทึม 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

 
สาระที ่๒    การวดัและเรขาคณติ 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เขา้ใจเขาคณิตวเิคราะห์และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวดั  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาแ 
ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.๔/๑ 
เขา้ใจและใชค้วามรู้
เก่ียวกบัเรขาคณิต
วเิคราะห์ในการแกปั้ญหา 

-เรขาคณิตวิเคราะห์ - การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๘ 
 

 
 

แบบการวเิคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕ 

 
สาระที ่ ๑  จ านวนและพชีคณติ 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบติัของการด าเนินการ และน าไปใช ้
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรม และน าไป 
มาตรฐาน  ค ๑.๓  ใชนิ้พจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ีก าหนดให ้

ตัวช้ีวดั  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาแ 
ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๕/๑  
เขา้ใจจ านวนเชิงซอ้นและ
ใชส้มบติัของจ านวน
เชิงซอ้นในการแกปั้ญหา 
 

-จ านวนเชิงซอ้นและ
สมบติัของจ านวน
เชิงซอ้น 
-จ านวนเชิงซอ้นในรูป
เชิงขั้ว 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๕/๒ 
หารากท่ี n ของจ านวน
เชิงซอ้น เม่ือ n เป็น
จ านวนนบัท่ีมากกวา่ 
 

-รากท่ี n ของจ านวน
เชิงซอ้น เม่ือ n เป็น
จ านวนนบัท่ีมากกวา่ ๑ 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๕/๑ 
เขา้ใจฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
และลกัษณะกราฟของ
ฟังกช์นัตรีโกณมิติ  และ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

-ฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
-ฟังกช์นัตรีโกณมิติ
ผกผนั 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๕/๑ 
แกส้มการตรีโกณมิติ และ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

-เอกลกัษณ์และสมการ
ตรีโกณมิติ 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๙ 
 

 
 

ตัวช้ีวดั  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาแ 
ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๕/๒ 
ใชก้ฎของโคไซน์และกฎ
ของไซนใ์นการแกปั้ญหา 

-กฎของโคไซน์และกฎ
ของไซน ์

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๕/๓ 
เขา้ใจความหมาย หา
ผลลพัธ์ของการบวกเมท
ริกซ์ การคูณเมทริกซ์กบั
จ านวนจริง การคูณ
ระหวา่งเมทริกซ์และหา
เมทริกซ์สลบัเปล่ียนหาดี
เทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์ 
n x nเม่ือ n เป็นจ านวน
นบัท่ีไม่เกินสาม 

-เมทริกซ์และเมทริกซ์
สลบัเปล่ียน 
-การบวกเมทริกซ์ การ
คูณเมทริกซ์กบัจ านวน
จริง การคูณระหวา่งเมท
ริกซ์ 
- ดีเทอร์มิแนนต ์

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๕/๔ 
หาเมทริกซ์ผกผนัของเมท
ริกซ์ ๒ x ๒ 

- เมทริกซ์ผกผนั - การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๕/๕ 
แกร้ะบบสมการเชิงเส้น
โดยใชเ้มทริกซ์ผกผนัและ
การด าเนินการตามแถว 
 

-การแกร้ะบบสมการเชิง
เส้นโดยใชเ้มทริกซ์ 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๐ 
 

 
 

 
สาระที ่๒    การวดัและเรขาคณติ 
มาตรฐาน ค ๒.๒  เขา้ใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวดั  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาแ 
ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๕/๑  
หาผลลพัธ์ของการบวก 
การลบเวกเตอร์การคูณ
เวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ หา
ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผล
คูณเชิงเวกเตอร์ 

-เวกเตอร์นิเสธของ
เวกเตอร์ 
-การบวกการลบ
เวกเตอร์การคูณเวกเตอร์
ดว้ยสเกลาร์ 
- ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผล
คูณเชิงเวกเตอร์ 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๕/๒ 
น าความรู้เก่ียวกบั
เวกเตอร์ในสามมิติไปใช้
ในการแกปั้ญหา 

-เวกเตอร์ในสามมิติ - การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

 
สาระที ่๓    สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เขา้ใจหลกัการนบัเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็น และน าไปใช ้

ตัวช้ีวดั  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาแ 
ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๓.๑  ม.๕/๑  
เขา้ใจและใชห้ลกัการบวก
และการคูณการเรียง
สับเปล่ียน และการจดัหมู่
ในการแกปั้ญหา 

-หลกัการนบัเบ้ืองตน้ - การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๓.๑  ม.๕/๒ 
หาความน่าจะเป็น และน า
ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะ
เป็นไปใช ้

-ความน่าจะเป็น - การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๑ 
 

 
 

แบบการวเิคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

 
สาระที ่ ๑  จ านวนและพชีคณติ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรม และน าไป 

ตัวช้ีวดั  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาแ 
ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๖/๑  
   ระบุไดว้า่ล าดบัท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นล าดบัลู่เขา้
หรือลู่ออก 
 

-ล าดบัจ ากดัและล าดบั
อนนัต ์

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๖/๒  
หาผลบวก n พจน์แรก
ของอนุกรม เลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 
 

-ล าดบัเลขคณิตและ
ล าดบัเรขาคณิต 
-ลิมิตของล าดบัอนนัต์ 
-อนุกรมจ ากดัและ
อนุกรมอนนัต ์
-อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๖/๓ 
หาผลบวกอนุกรมอนนัต ์
 

- ผลบวกอนุกรมอนนัต ์ - การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๖/๔ 
 เขา้ใจและน าความรู้
เก่ียวกบัล าดบัและอนุกรม
ไปใช ้
 

-การน าความรู้เก่ียวกบั
ล าดบัและอนุกรม 
ไปใชใ้นการแกปั้ญหา
มูลค่าของเงิน 
และค่ารายงวด 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๒ 
 

 
 

สาระที ่๓    สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เขา้ใจหลกัการนบัเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็น และน าไปใช ้

ตัวช้ีวดั  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาแ 
ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๓.๑  ม.๖/๑  
เขา้ใจและใชค้วามรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอขอ้มูล 
และแปลความหมายของ
ค่าสถิติเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ 

-การแจกแจงความน่าจะ
เป็นเบ้ืองตน้ 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

 
สาระที ่๔   แคลคูลสั 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เขา้ใจลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั อนุพนัธ์ของฟังกช์นั และปริพนัธ์ของฟังกช์นั 
และน าไปใช ้

ตัวช้ีวดั  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาแ 
ความรู้ (K) ทกัษะ/กระบวนการ (P) คุณลกัษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๔.๑  ม.๖/๑  
ตรวจสอบความต่อเน่ือง
ของฟังกช์นัท่ีก าหนดให้ 

-ลิมิตและความต่อเน่ือง
ของฟังกช์นั 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๔.๑  ม.๖/๒ 
 หาอนุพนัธ์ของฟังกช์นั
พีชคณิตท่ีก าหนดให้และ
น าไปใชแ้กปั้ญหา 
 

-อนุพนัธ์ของฟังกช์นั
พีชคณิต 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

มาตรฐาน ค ๔.๑  ม.๖/๓  
หาปริพนัธ์ไม่จ  ากดัเขต
และจ ากดัเขตของฟังกช์นั
พีชคณิตท่ีก าหนดให ้และ
น าไปใชแ้กปั้ญหา 
 

-ปริพนัธ์ของฟังกช์นั
พีชคณิต 

- การใหเ้หตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผา้ 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๓ 
 

 
 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรยีนรู้  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ (เพิ่มเติม) 

ที่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
๑ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๔/๓ 

มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๔/๑ ,ม.๔/๒, ม.๔/๓ 
จ านวนจริงและพหุนาม 

๒ มาตรฐาน ค ๑.๒ ม.๔/๑ , ม.๔/๒ ฟังกช์นั 
๓ มาตรฐาน ค ๑.๒ ม.๔/๓ 

มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๔/๔ 
ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเซียลและฟังกช์นั
ลอการิทึม 

๔ มาตรฐาน ค ๒.๑ ม.๔/๑ เรขาคณิตวเิคราะห์ 
รวม ๔ หน่วยการเรียนรู้    ๙  ตัวช้ีวดั 

 
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรยีนรู้  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕ (เพิ่มเติม) 

ที่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
๑ มาตรฐาน ค ๑.๒ ม.๕/๑ 

มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๕/๑ , ม.๕/๒ 
ตรีโกณมิติ 

๒ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๕/๑ , ม.๕/๒ 
มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๕/๖ 

จ านวนเชิงซอ้น 

๓ มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๕/๓ , ม.๕/๔ ,ม.๕/๕ เมทริกซ์ 
๔ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๕/๑ , ม.๕/๒ เวกเตอร์ในสามมิติ 
๕ มาตรฐาน ค ๓.๑ ม.๕/๑ หลกัการนบัเบ้ืองตน้ 
๖ มาตรฐาน ค ๓.๑ ม.๕/๒ ความน่าจะเป็น 
รวม ๔ หน่วยการเรียนรู้    ๑๓  ตัวช้ีวดั 

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรยีนรู้  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ (เพิ่มเติม) 

ที่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
๑ มาตรฐาน ค ๑.๒ ม.๖/๑ , ม.๖/๒ ,ม.๖/๓ ,ม.๖/๔ ล าดบัและอนุกรม 
๒ มาตรฐาน ค ๔.๑ ม.๖/๑ , ม.๖/๒ ,ม.๖/๓ แคลคูลลสั 
๓ มาตรฐาน ค ๓.๑ ม.๖/๑ การแจกแจงความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
รวม ๑ หน่วยการเรียนรู้    ๘  ตัวช้ีวดั 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๔ 
 

 
 

โครงสร้างรายวชิา 
 ค ๓๑๒๐๑  คณติศาสตร์                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(เพิม่เติม)              
 มัธยมศึกษาปีที ่๔   ภาคเรียนที ่๑                                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตวัช้ีวดั สาระส าคญั   เวลา 

(ชัว่โม) คะแนน 

๑ จ านวนจริงและพหุ
นาม 

ค ๑.๑   
 

ม.๔/๓ 
 

 -จ านวนจริง 
-สมบติัของจ านวนจริง 
-ค่าสัมบรูณ์ของจ านวนจริง 
-จ านวนจริงท่ีอยูใ่นกรณฑ์และเลขยกก าลงั 
-การแยกตวัประกอบของพหุนาม 
-สมการและการแกส้มการของพหุนาม 
-อสมการและการแกอ้สมการของพหุนาม 
-การแกส้มการและอสมการในรูปค่าสัม- 
บรูณ์ 

๓๐ ๑๘ 

๒ ฟังกช์นั ค ๑.๒ 
 

ม.๔/๑ 
ม.๔/๒ 

-ความสัมพนัธ์ 
-ฟังกช์นั 
-การบวก การลบ การคูณ การหารฟังกช์นั 
-ฟังกช์นัประกอบ 
-ฟังกช์นัผกผนั 

๒๘ ๑๒ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๖๐ ๑๐๐ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๕ 
 

 
 

โครงสร้างรายวชิา 
 

  ค ๓๑๒๐๒  คณติศาสตร์                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(เพิม่เติม)              
  มัธยมศึกษาปีที ่๔   ภาคเรียนที ่๒                                            เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตวัช้ีวดั สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) คะแนน 

๑ ฟังกช์นัเอกซ์โพเนน
เซียลและฟังกช์นั
ลอการิทึม 

ค ๑.๒ 
 

ม.๔/๓ 
 

 -ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเซียล 
-ฟังกช์นัลอการิทึม 
-สมการเอกซืโพเนนซยัลและสมการ
ลอกาลิทึม 

๓๐ ๑๘ 

๒ เรขาคณิตวเิคราะห์ ค ๒.๑   
 

ม.๔/๑ 
 

 -ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเรขาคณิต
วเิคราะห์ 
-ภาคตดักรวย 

๒๘ ๑๒ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๖๐ ๑๐๐ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๖ 
 

 
 

โครงสร้างรายวชิา 
  ค ๓๒๒๐๓  คณติศาสตร์                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(เพิม่เติม)              
  มัธยมศึกษาปีที ่๕   ภาคเรียนที ่๑                                                  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 

ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตวัช้ีวดั สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) คะแนน 

๑ ตรีโกณมิติ ค ๑.๒ 
 

ม.๕/๑ -ฟังกช์นัและโคไซน์ 
-ค่าของฟังกช์นัและโคไซน์ 
-ฟังกช์นัตรีโกณมิติอ่ืนๆ 
-ฟังกช์นัตรีโกณมิติของมุม 
-การใชต้ารางค่าฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
-กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
-ฟังกช์นัตรีโกณมิติของผลบวกและ
ผลต่างของจ านวนจริงหรือมุม 
-ตวัผกผนัของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
-เอกลกัษณ์และสมการตรีโกณมิติ 
-กฎของโคไซน์และไซน์ 
-การหาระยะทางและความสูง 

๒๖ ๑๒ 

๒ จ านวนเชิงซอ้น ค ๑.๑ 
 
ค ๑.๓ 

ม.๕/๑ 
ม.๕/๒ 
ม.๕/๖ 
 

 -จ านวนเชิงซอ้นและสมบติัของจ านวน
เชิงซอ้น 
-จ านวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขั้ว 
-รากท่ี n ของจ านวนเชิงซอ้น เม่ือ n เป็น
จ านวนนบัท่ีมากกวา่ 1 
-สมการพหุนามตวัแปรเดียว  

๑๗ ๑๐ 

๓ เมทริกซ์ ค ๑.๓   
 

ม.๕/๓ 
ม.๕/๔ 
ม.๕/๕ 
 

- ระบบสมการเชิงเส้น 
-เมทริกซ์ 
-อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ 
-การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ 
-การใชเ้มทริกซ์แกร้ะบบสมการเชิงเส้น 

๑๕ ๘ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๗ 
 

 
 

โครงสร้างรายวชิา 
 

  ค ๓๒๒๐๔  คณติศาสตร์                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(เพิม่เติม)              
  มัธยมศึกษาปีที ่๕   ภาคเรียนที ่๒                                            เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 

ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตวัช้ีวดั สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) คะแนน 

๑ เวกเตอร์ในสามมิติ ค ๒.๒ 
 

ม.๕/๑ 
ม.๕/๒ 

-เวกเตอร์และนิเสธของเวกเตอร์ 
-การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณ
เวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ 
-ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

๒๐ ๑๐ 

๒ หลกัการนบัเบ้ืองตน้ ค ๓.๑ 
 
 

ม.๕/๑ 
 
 
 

 -หลกัการบวกและหลกัการคูณ 
-การเรียงสับเปล่ียน 
-การจดัหมู่กรณีท่ีส่ิงของแตกต่างกนั
ทั้งหมด 
-ทฤษฎีบททวนิาม 

๒๕ ๑๒ 

๓ ความน่าจะเป็น ค ๓.๑   
 

ม.๕/๒ 
 

-การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
-ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

๑๓ ๘ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๘ 
 

 
 

โครงสร้างรายวชิา 
 

  ค ๓๓๒๐๕  คณติศาสตร์                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(เพิม่เติม)              
  มัธยมศึกษาปีที ่๖   ภาคเรียนที ่๑                                            เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 

ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตวัช้ีวดั สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) คะแนน 

๑ ล าดบัและอนุกรม ค ๑.๒ 
 

ม.๖/๑ 
ม.๖/๒ 
ม.๖/๓ 
ม.๖/๔ 

-ล าดบัจ ากดัและล าดบัอนนัต ์
-ล าดบัเลขคณิตและล าดบัเรขาคณิต 
-ลิมิตของล าดบัอนนัต์ 
-อนุกรมจ ากดัและอนุกรมอนนัต ์
-อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต 
-ผลบวกอนุกรมอนนัต์ 
-การน าความรู้เก่ียวกบัล าดบัและ
อนุกรมไปใชใ้นการแกปั้ญหามูลค่า
ของเงินและค่ารายงวด 

๓๐ ๑๘ 

๒ แคลคูลสัเบ้ืองตน้ ค ๔.๑ 
 
 

ม.๖/๑ 
ม.๖/๒ 
ม.๖/๓ 
 

-ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 
-อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต 
-ปริพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต 
 

๒๘ ๑๒ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๒๙ 
 

 
 

โครงสร้างรายวชิา 
 
  ค ๓๓๒๐๖  คณติศาสตร์                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์(เพิม่เติม)              
  มัธยมศึกษาปีที ่๖   ภาคเรียนที ่๒                                            เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกติ 

ท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตวัช้ีวดั สาระส าคญั เวลา 

(ชัว่โมง) คะแนน 

๑ การแจกแจงความ
น่าจะเป็น 

ค ๓.๑ 
 

ม.๖/๑ 
 

-การแจกแจงเอกรูป 
-การแจกแจงทวนิาม 
-การแจกแจงปกติ 
 

๕๘ ๓๐ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๖๐ ๑๐๐ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๑ 
 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบติัของการด าเนินการ และ
น าไปใช ้
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๓. เขา้ใจจ านวนจริงและใชส้มบติัของจ านวนจริงในการแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-จ านวนจริง 
-สมบติัของจ านวนจริง 
-ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง 
-จ านวนจริงท่ีอยูใ่นกรณฑ์และ
เลขยกก าลงั 
-การแยกตวัประกอบของพหุ
นาม 
-สมการและการแกส้มการของ
พหุนาม 
-อสมการและการแกอ้สมการ
ของพหุนาม 
-การแกส้มการและอสมการใน
รูปค่าสัมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนผงัจ านวนจริง 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
สั   สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
เ   เคร่ือแมือประเมิน 
แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 

    เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมิน 

ใบ  ใบงาน 
       สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 

- ครูอธิบายความหมายของจ านวนจริงค่าสัมบูรณ์
ของจ านวนจริง สมการและอสมการ และอธิบาย
เก่ียวกบัการแยกตวัประกอบพหุนาม การแกส้มการ
และอสมการของพหุนามพร้อมทั้งยกตวัอยา่งและ
ใหน้กัเรียนลองท าโจทยท่ี์ครูใหแ้ลว้ช่วยกนัออกมา
ท าบนกระดาน   
ขั้นฝึก 

- ใหน้กัเรียนศึกษาเก่ียวกบัจ านวนจริง สมบติัของ
จ านวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง การแยกตวั
ประกอบของพหุนาม การแกส้มการและอสมการ
ของพหุนามในใบความรู้หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองจ านวนจริงและพหุนามใน
หนงัสือเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนงัสือเรียนและ
ช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

จ านวนจริงและ
พหุนาม/๓๐
ชัว่โมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๒ 
 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรม และน าไป 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๑. หาผลลพัธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังกช์นั หาฟังกช์นัประกอบ และฟังกช์นัผกผนั 
                                        ๒. ใชส้มบติัของฟังกช์นัในการแกปั้ญหา  
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-ความสัมพนัธ์ 
-ฟังกช์นั 
-การบวก การลบ การคูณ การ
หารฟังกช์นั 
-ฟังกช์นัประกอบ 
-ฟังกช์นัผกผนั 
 
 
 
 
 
 

- แผนผงัของฟังกช์นั  
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 

- ครูอธิบายความหมายของฟังกช์นั ฟังกช์นัประกอบ 
ฟังกช์นัผกผนั และอธิบายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ 
การบวก การลบ การคูณ การหารฟังกช์นั พร้อมทั้ง
ยกตวัอยา่งและใหน้กัเรียนลองท าโจทยท่ี์ครูใหแ้ลว้
ช่วยกนัออกมาท าบนกระดาน   
ขั้นฝึก 

- ใหน้กัเรียนศึกษาเก่ียวกบัฟังก์ชนั ฟังก์ชนัประกอบ 
ฟังก์ชันผกผนั ความสัมพนัธ์  การบวก  การลบ 
การคูณ การหารฟังก์ชันในใบความรู้หรือใน
หนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองฟังก์ชนั ในหนงัสือเพิ่มเติม
นอกเหนือจากหนงัสือเรียนและช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ี
เรียน 

ฟังกช์นั/๒๘
ชัว่โมง 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๓ 
 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรม และน าไป 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๓. เขา้ใจลกัษณะกราฟของฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล และฟังกช์นัลอการิทึม และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเซียล 
-ฟังกช์นัลอการิทึม 
-สมการเอกซืโพเนนซัยลและ
สมการลอกาลิทึม 
 
 
 
 
 

แผนผงัของฟังกช์นัเอกซ์
โพเนนเซียล ฟังกช์นัลอการิทึม 
สมการเอกซืโพเนนซัยลและ
สมการลอกาลิทึม 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเซียล 
ฟังกช์นัลอการิทึมสมการเอกซืโพเนนซยัลและ
สมการลอกาลิทึม พร้อมทั้งยกตวัอยา่งและให้
นกัเรียนลองท าโจทยท่ี์ครูให้แลว้ช่วยกนัออกมาท า
บนกระดาน   
ขั้นฝึก 
ใหน้กัเรียนศึกษาเก่ียวกบัฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเซียล 
ฟังกช์นัลอการิทึม สมการเอกซืโพเนนซยัลและ
สมการลอกาลิทึมในใบความรู้หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเซียลและ
ฟังกช์นัลอการิทึมในหนงัสือเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
หนงัสือเรียนและช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ฟังกช์นัเอกซ์
โพเนนเซียลและ
ฟังกช์นั
ลอการิทึม/๓๐
ชัว่โมง 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๔ 
 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เขา้ใจเขาคณิตวเิคราะห์และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๑. เขา้ใจและใชค้วามรู้เก่ียวกบัเรขาคณิตวเิคราะห์ในการแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
เรขาคณิตวเิคราะห์ 
-ภาคตดักรวย 
 
 
 
 

แผนผงัของเรขาคณิตวิเคราะห์ 
ภาคตดักรวย 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของเรขาคณิตวเิคราะห์ 
ภาคตดักรวย และอธิบายเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ พร้อมทั้งยกตวัอย่าง
และให้นักเรียนลองท าโจทย์ท่ีครูให้แล้วช่วยกัน
ออกมาท าบนกระดาน   
ขั้นฝึก 
ใหน้กัเรียนศึกษาเก่ียวกบัเรขาคณิตวเิคราะห์ 
ภาคตดักรวย ในใบความรู้หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองเรขาคณิตวเิคราะห์ ในหนงัสือ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนงัสือเรียนและช่วยกนั
สรุปเร่ืองท่ีเรียน 

เรขาคณิต
วเิคราะห์/๒๘
ชัว่โมง 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๕ 
 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบติัของการด าเนินการ และ
น าไปใช ้
มาตรฐาน  ค ๑.๓  ใชนิ้พจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ีก าหนดให ้
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๑. เขา้ใจจ านวนเชิงซอ้นและใชส้มบติัของจ านวนเชิงซอ้นในการแกปั้ญหา 
                                         ๒.หารากท่ี n ของจ านวนเชิงซอ้น เม่ือ n เป็นจ านวนนบัท่ีมากกวา่ 
                                         ๖. แกส้มการพหุนามตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินส่ี ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเตม็ และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-จ านวนเชิงซอ้นและสมบติั
ของจ านวนเชิงซอ้น 
-จ านวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขั้ว 
-รากท่ี n ของจ านวนเชิงซอ้น 
เม่ือ n เป็นจ านวนนบัท่ีมากกวา่ 
1 
-สมการพหุนามตวัแปรเดียว  
 
 
 

แผนผงัของจ านวนเชิงซอ้น 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของจ านวนเชิงซอ้นและ
สมบติัของจ านวนเชิงซ้อนและอธิบายเก่ียวกบั-
จ านวนเชิงซอ้นในรูปเชิงขั้ว 
รากท่ี n ของจ านวนเชิงซอ้น เม่ือ n เป็นจ านวนนบั
ท่ีมากกวา่ 1 สมการพหุนามตวัแปรเดียว  
พร้อมทั้งยกตวัอย่างและให้นกัเรียนลองท าโจทยท่ี์
ครูใหแ้ลว้ช่วยกนัออกมาท าบนกระดาน   
ขั้นฝึก 
ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกบัจ านวนเชิงซ้อน สมการ
พหุนามตวัแปรเดียวในใบความรู้หรือในหนังสือ
เรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองจ านวนเชิงซอ้นในหนงัสือ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนงัสือเรียนและช่วยกนั
สรุปเร่ืองท่ีเรียน 

จ านวนเชิงซอ้น/
๑๗ชัว่โมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๖ 
 

 
 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรม และน าไป 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๑. เขา้ใจฟังกช์นัตรีโกณมิติ และลกัษณะกราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-ฟังกช์นัและโคไซน์ 
-ค่าของฟังกช์นัและโคไซน์ 
-ฟังกช์นัตรีโกณมิติอ่ืนๆ 
-ฟังกช์นัตรีโกณมิติของมุม 
-การใชต้ารางค่าฟังกช์นั
ตรีโกณมิติ 
-กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
-ฟังกช์นัตรีโกณมิติของ
ผลบวกและผลต่างของจ านวน
จริงหรือมุม 
-ตวัผกผนัของฟังกช์นั
ตรีโกณมิติ 
-เอกลกัษณ์และสมการ
ตรีโกณมิติ 
-กฎของโคไซน์และไซน์ 
-การหาระยะทางและความสูง 
 
 

แผนผงัของตรีโกณมิติ การใช้
ตารางค่าฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
กฎของโคไซน์และไซน์ 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของตรีโกณมิติและอธิบาย
เก่ียวกบัฟังกช์นัและโคไซน์ ฟังกช์นัตรีโกณมิติ
ของมุม การใชต้ารางของฟังกช์นัตรีโกณมิติ ตวั
ผกผนัของฟังกช์นัเอกลกัษณ์และสมการตรีโกณมิติ 
การหาระยะทางและความสูง กฎของโคไซน์และ
ไซน์ พร้อมทั้งยกตวัอยา่งและใหน้กัเรียนลองท า
โจทยท่ี์ครูให้แลว้ช่วยกนัออกมาท าบนกระดาน  
ขั้นฝึก 
ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกบัตรีโกณมิติในใบความรู้
หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองตรีโกณมิติในหนงัสือเพิ่มเติม
นอกเหนือจากหนงัสือเรียนและช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ี
เรียน 

ตรีโกณมิติ/๒๖
ชัว่โมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๗ 
 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
มาตรฐาน  ค ๑.๓  ใชนิ้พจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพนัธ์หรือช่วยแกปั้ญหาท่ีก าหนดให ้
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๓. เขา้ใจความหมาย หาผลลพัธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กบัจ านวนจริง การคูณระหวา่งเมทริกซ์และหาเมทริกซ์สลบัเปล่ียนหาดี
เทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์ n x nเม่ือ n เป็นจ านวนนบัท่ีไม่เกินสาม 
                                          ๔. หาเมทริกซ์ผกผนัของเมทริกซ์ ๒ x ๒ 
                                          ๕. แกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชเ้มทริกซ์ผกผนัและการด าเนินการตามแถว 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
- ระบบสมการเชิงเส้น 
-เมทริกซ์ 
-อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ 
-การหาอินเวอร์สการคูณของ
เมทริกซ์ 
-การ ใช้ เ มท ริก ซ์ แก้ร ะบบ
สมการเชิงเส้น 
 

แผนผงัของระบบสมการเชิง
เส้น เมทริกซ์ อินเวอร์สการคูณ
ของเมทริกซ์ การหาอินเวอร์
สการคูณของเมทริกซ์ การใช้
เมทริกซ์แกร้ะบบสมการเชิง
เส้น 
 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของเมทริกซ์และอธิบาย
เก่ียวกบัระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ อินเวอร์
สการคูณของเมทริกซ์ การหาอินเวอร์สการคูณของ
เมทริกซ์ การใชเ้มทริกซ์แกร้ะบบสมการเชิงเส้น
พร้อมทั้งยกตวัอยา่งและใหน้กัเรียนลองท าโจทยท่ี์
ครูใหแ้ลว้ช่วยกนัออกมาท าบนกระดาน  
ขั้นฝึก 
ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับเมทริกซ์ ในใบความรู้
หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองเมทริกซ์ในหนงัสือเพิ่มเติม
นอกเหนือจากหนงัสือเรียนและช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ี
เรียน 

เมทริกซ์/๑๕
ชัว่โมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๘ 
 

 
 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
มาตรฐาน ค ๒.๒  เขา้ใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๑. หาผลลพัธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์การคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
                                          ๒. น าความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ในสามมิติไปใชใ้นการแกปั้ญหา                                 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-เวกเตอร์และนิเสธของ
เวกเตอร์ 
-การบวก การลบเวกเตอร์ การ
คูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์ 
-ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิง
เวกเตอร์ 

แผนผงัของเวกเตอร์ในสามมิติ 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของเวกเตอร์ในสามมิติ และ
อธิบายเก่ียวกบัเวกเตอร์และนิเสธของเวกเตอร์ 
การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ดว้ย 
สเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์
พร้อมทั้งยกตวัอยา่งและใหน้กัเรียนลองท าโจทยท่ี์
ครูใหแ้ลว้ช่วยกนัออกมาท าบนกระดาน  
ขั้นฝึก 
ให้นกัเรียนศึกษาเก่ียวกบัเวกเตอร์ในสามมิติในใบ
ความรู้หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองเวกเตอร์ในสามมิติในหนงัสือ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนงัสือเรียนและช่วยกนั
สรุปเร่ืองท่ีเรียน 

เวกเตอร์ในสาม
มิติ/๒๐ชัว่โมง 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๙ 
 

 
 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เขา้ใจหลกัการนบัเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็น และน าไปใช ้
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๑. เขา้ใจและใชห้ลกัการบวกและการคูณการเรียงสับเปล่ียน และการจดัหมู่ในการแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-หลกัการบวกและหลกัการคูณ 
-การเรียงสับเปล่ียน 
-การจดัหมู่กรณีท่ีส่ิงของ
แตกต่างกนัทั้งหมด 
-ทฤษฎีบททวนิาม 

แผนผงัของหลกัการนบั
เบ้ืองตน้ 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของหลกัการนบัเบ้ืองตน้และ
อธิบายเก่ียวกบัหลกัการบวกและหลกัการคูณ 
การเรียงสับเปล่ียน การจดัหมู่กรณีท่ีส่ิงของ
แตกต่างกนัทั้งหมด ทฤษฎีบททวนิามพร้อมทั้ง
ยกตวัอยา่งและใหน้กัเรียนลองท าโจทยท่ี์ครูใหแ้ลว้
ช่วยกนัออกมาท าบนกระดาน  
ขั้นฝึก 
ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกบัหลกัการนับเบ้ืองตน้ใน
ใบความรู้หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองหลกัการนบัเบ้ืองตน้ในหนงัสือ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนงัสือเรียนและช่วยกนั
สรุปเร่ืองท่ีเรียน 

หลกัการนบั
เบ้ืองตน้/๒๕
ชัว่โมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๐ 
 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เขา้ใจหลกัการนบัเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็น และน าไปใช ้
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๒. หาความน่าจะเป็น และน าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นไปใช ้
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
-ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

แผนผงัของความน่าจะเป็น 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของความน่าจะเป็นและ
อธิบายเก่ียวกบัการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง
และใหน้กัเรียนลองท าโจทยท่ี์ครูใหแ้ลว้ช่วยกนั
ออกมาท าบนกระดาน  
ขั้นฝึก 
ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับความน่าจะเป็นในใบ
ความรู้หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองความน่าจะเป็นในหนงัสือ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนงัสือเรียนและช่วยกนั
สรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ความน่าจะเป็น/
๑๓ชัว่โมง 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๑ 
 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรม และน าไป 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๑. ระบุไดว้า่ล าดบัท่ีก าหนดใหเ้ป็นล าดบัลู่เขา้หรือลู่ออก 
                                         ๒. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม เลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
                                         ๓. หาผลบวกอนุกรมอนนัต์ 
                                         ๔. เขา้ใจและน าความรู้เก่ียวกบัล าดบัและอนุกรมไปใช ้
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-ล าดบัจ ากดัและล าดบัอนนัต ์
-ล าดบัเลขคณิตและล าดบั
เรขาคณิต 
-ลิมิตของล าดบัอนนัต์ 
-อนุกรมจ ากดัและอนุกรม
อนนัต ์
-อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต 
-ผลบวกอนุกรมอนนัต ์
-การน าความรู้เก่ียวกับล าดับ
และอ นุก รม ไปใช้ ใ นก า ร
แกปั้ญหามูลค่าของเงินและค่า
รายงวด 

แผนผงัของล าดบัและอนุกรม 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของล าดบัและอนุกรมและ
อธิบายเก่ียวกบัล าดบัจ ากดัและล าดบัอนนัต ์ล าดบั
เลขคณิตและล าดบัเรขาคณิต ลิมิตของล าดบัอนนัต ์
อนุกรมจ ากดัและอนุกรมอนนัต ์อนุกรมเลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต ผลบวกอนุกรมอนนัต ์
การน าความรู้เก่ียวกบัล าดบัและอนุกรมไปใชใ้น
การแกปั้ญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวดพร้อมทั้ง
ยกตวัอยา่งและใหน้กัเรียนลองท าโจทยท่ี์ครูใหแ้ลว้
ช่วยกนัออกมาท าบนกระดาน  
ขั้นฝึก 
ให้นกัเรียนศึกษาเก่ียวกบัล าดบัและอนุกรมในใบ
ความรู้หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองล าดบัและอนุกรมในหนงัสือ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนงัสือเรียนและช่วยกนั
สรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ล าดบัและ
อนุกรม/๓๐
ชัว่โมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๒ 
 

 
 

 
 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เขา้ใจหลกัการนบัเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็น และน าไปใช ้
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๑. เขา้ใจและใชค้วามรู้ทางสถิติในการน าเสนอขอ้มูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-การแจกแจงเอกรูป 
-การแจกแจงทวนิาม 
-การแจกแจงปกติ 
 

แผนผงัของการแจกแจงความ
น่าจะเป็น 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของการแจกแจงความน่าจะ
เป็นและอธิบายเก่ียวกบัการแจกแจงเอกรูป การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ พร้อมทั้ง
ยกตวัอยา่งและใหน้กัเรียนลองท าโจทยท่ี์ครูใหแ้ลว้
ช่วยกนัออกมาท าบนกระดาน  
ขั้นฝึก 
ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกบัการแจกแจงความน่าจะ
เป็นในใบความรู้หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองการแจกแจงความน่าจะเป็นใน
หนงัสือเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนงัสือเรียนและ
ช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

การแจกแจง
ความน่าจะเป็น/
๓๐ชัว่โมง 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๓ 
 

 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  วชิาคณติศาสตร์ (เพิม่เติม)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เขา้ใจลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั อนุพนัธ์ของฟังกช์นั และปริพนัธ์ของฟังกช์นั และน าไปใช ้
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ๑. เขา้ใจและใชค้วามรู้ทางสถิติในการน าเสนอขอ้มูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ช้ินแาน/ภาระแาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กจิกรรมการเรียนรู้ ช่ือหน่วย/เวลา 
-ลิมิตและความต่อเน่ืองของ
ฟังกช์นั 
-อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต 
-ปริพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต 
 

แผนผงัของแคลคูลสัเบ้ืองตน้ 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนงัสือเรียน 

วธีิการประเมิน 
         สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตร  ตรวจจากแบบฝึกหดั 
   เคร่ือแมือประเมิน 

      แบบฝึกหดั, แบบตรวจผลงาน 
    เกณฑ์การประเมิน 

ต      ตรวจผลงานจากการประเมิน 
ใบ   งาน 

สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวธีิ แบบปุจฉา-วสัิชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเช่ือมโยแ 
ครูอธิบายความหมายของแคลคูลสัเบ้ืองตน้และ
อธิบายเก่ียวกบัลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 
อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต ปริพนัธ์ของฟังกช์นั
พีชคณิต พร้อมทั้งยกตวัอยา่งและใหน้กัเรียนลอง
ท าโจทยท่ี์ครูให้แลว้ช่วยกนัออกมาท าบนกระดาน  
ขั้นฝึก 
ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกบัแคลคูลสัเบ้ืองตน้ในใบ
ความรู้หรือในหนงัสือเรียน 

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แลว้ส่งตวัแทน
ออกมาท าบนกระดานตามโจทยท่ี์แต่ละกลุ่มไดรั้บ 
ข้ันประยุกต์ 

น ั นกัเรียนศึกษาเร่ืองแคลคูลสัเบ้ืองตน้ในหนงัสือ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนงัสือเรียนและช่วยกนั
สรุปเร่ืองท่ีเรียน 

แคลคูลสั
เบ้ืองตน้/๒๘
ชัว่โมง 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๔ 
 

 
 

  การวดัและประเมินผลสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (เพิม่เติม) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔  

ประเดน็การประเมนิ 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๔  

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั ๔ ระดบั ๓ ระดบั ๒ ระดบั ๑ 

มาตรฐาน ค ๑.๑  
 ม.๔/๓ เขา้ใจจ านวน
จริงและใชส้มบติัของ
จ านวนจริงในการ
แกปั้ญหา 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้เก่ียวกบั
จ านวนจริงและใช้
สมบติัของจ านวน
จริง ในการส่ือสาร
และส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้เก่ียวกบั
จ านวนจริงและใช้
สมบติัของจ านวน
จริงในการส่ือสาร
และส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้เก่ียวกบั
จ านวนจริงและใช้
สมบติัของจ านวน
จริงในการส่ือสาร
และส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้เก่ียวกบั
จ านวนจริงและใช้
สมบติัของจ านวน
จริงในการส่ือสาร
และส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒   
ม.๔/๑ หาผลลพัธ์ของ
การบวก การลบ การ
คูณ การหารฟังกช์นั 
หาฟังกช์นัประกอบ 
และฟังกช์นัผกผนั 

นกัเรียนเขา้ใจและ
หาผลลพัธ์ของการ
บวก การลบ การ
คูณ การหาร
ฟังกช์นั หาฟังกช์นั
ประกอบ และ
ฟังกช์นัผกผนัใน
การแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
หาผลลพัธ์ของการ
บวก การลบ การ
คูณ การหาร
ฟังกช์นั หา
ฟังกช์นัประกอบ 
และฟังกช์นัผกผนั
ในการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
หาผลลพัธ์ของการ
บวก การลบ การ
คูณ การหาร
ฟังกช์นั หา
ฟังกช์นัประกอบ 
และฟังกช์นัผกผนั
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
หาผลลพัธ์ของการ
บวก การลบ การ
คูณ การหาร
ฟังกช์นั หา
ฟังกช์นัประกอบ 
และฟังกช์นัผกผนั
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  
 ม.๔/๒ 
ใชส้มบติัของฟังกช์นั
ในการแกปั้ญหา 

นกัเรียนใชส้มบติั
ของฟังกช์นัไป
ใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนใชส้มบติั
ของฟังกช์นัไป
ใชไ้ดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนใชส้มบติั
ของฟังกช์นัไป
ใชไ้ดบ้างส่วนและ
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนใชส้มบติั
ของฟังกช์นัไป
ใชไ้ดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  
 ม.๔/๓ 
เขา้ใจลกัษณะกราฟ
ของฟังกช์นัเอกซ์
โพเนนเชียล และ
ฟังกช์นัลอการิทึม 
และน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

นกัเรียนเขา้ใจ
ลกัษณะกราฟของ
ฟังกช์นัเอกซ์
โพเนนเชียล และ
ฟังกช์นัลอการิทึม 
ในการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
ลกัษณะกราฟของ
ฟังกช์นัเอกซ์
โพเนนเชียล และ
ฟังกช์นัลอการิทึม 
ในการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
ลกัษณะกราฟของ
ฟังกช์นัเอกซ์
โพเนนเชียล และ
ฟังกช์นัลอการิทึม 
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
ลกัษณะกราฟของ
ฟังกช์นัเอกซ์
โพเนนเชียล และ
ฟังกช์นัลอการิทึม 
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  
 ม.๔/๑ 
แกส้มการและ
อสมการพหุนามตวั

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการพหุ
นามตวัแปรเดียว 
ดีกรีไม่เกินส่ี ใน

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการพหุ
นามตวัแปรเดียว 
ดีกรีไม่เกินส่ี ใน

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการพหุ
นามตวัแปรเดียว 
ดีกรีไม่เกินส่ี ใน

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการพหุ
นามตวัแปรเดียว 
ดีกรีไม่เกินส่ี ใน



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๕ 
 

 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๔  

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั ๔ ระดบั ๓ ระดบั ๒ ระดบั ๑ 

แปรเดียว ดีกรีไม่เกิน
ส่ี และน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

การแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

การแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

การแกปั้ญหาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

การแกปั้ญหาได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓   
ม.๔/๒ 
แกส้มการและ
อสมการเศษส่วนของ
พหุนามตวัแปรเดียว 
และน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการ
เศษส่วนของพหุ
นามตวัแปรเดียว 
ในการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการ
เศษส่วนของพหุ
นามตวัแปรเดียว 
ในการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการ
เศษส่วนของพหุ
นามตวัแปรเดียว 
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการ
เศษส่วนของพหุ
นามตวัแปรเดียว 
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓   
ม.๔/๓ 
แกส้มการและ
อสมการค่าสัมบูรณ์
ของพหุนามตวัแปร
เดียว และน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา 

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการค่า
สัมบูรณ์ของพหุ
นามตวัแปรเดียว
ในการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการค่า
สัมบูรณ์ของพหุ
นามตวัแปรเดียว
ในการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการค่า
สัมบูรณ์ของพหุ
นามตวัแปรเดียว
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
และอสมการค่า
สัมบูรณ์ของพหุ
นามตวัแปรเดียว
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  
 ม.๔/๔ 
แกส้มการเอกซ์โพเนน
เชียลและสมการ
ลอการิทึม และ
น าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

นกัเรียนแกส้มการ
เอกซ์โพเนนเชียล
และสมการ
ลอการิทึม ในการ
แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
เอกซ์โพเนนเชียล
และสมการ
ลอการิทึม ในการ
แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
เอกซ์โพเนนเชียล
และสมการ
ลอการิทึม ในการ
แกปั้ญหาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
เอกซ์โพเนนเชียล
และสมการ
ลอการิทึม ในการ
แกปั้ญหาไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๑   
ม.๔/๑ เขา้ใจและใช้
ความรู้เก่ียวกบั
เรขาคณิตวเิคราะห์ใน
การแกปั้ญหา 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้เก่ียวกบั
เรขาคณิตวเิคราะห์
ในการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้เก่ียวกบั
เรขาคณิตวเิคราะห์
ในการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้เก่ียวกบั
เรขาคณิตวเิคราะห์
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้เก่ียวกบั
เรขาคณิตวเิคราะห์
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๖ 
 

 
 

การวดัและประเมินผลสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (เพิม่เติม) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕  

ประเดน็การประเมนิ 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๔  

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั ๔ ระดบั ๓ ระดบั ๒ ระดบั ๑ 

มาตรฐาน ค ๑.๑   
ม.๕/๑  
เขา้ใจจ านวนเชิงซอ้น
และใชส้มบติัของ
จ านวนเชิงซอ้นในการ
แกปั้ญหา 

นกัเรียนเขา้ใจ
จ านวนเชิงซอ้น
และใชส้มบติัของ
จ านวนเชิงซอ้นใน
การส่ือสารและส่ือ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
จ านวนเชิงซอ้น
และใชส้มบติัของ
จ านวนเชิงซอ้นใน
การส่ือสารและส่ือ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
จ านวนเชิงซอ้น
และใชส้มบติัของ
จ านวนเชิงซอ้นใน
การส่ือสารและส่ือ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
จ านวนเชิงซอ้น
และใชส้มบติัของ
จ านวนเชิงซอ้นใน
การส่ือสารและส่ือ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๑ 
  ม.๕/๒ 
หารากท่ี n ของจ านวน
เชิงซอ้น เม่ือ n เป็น
จ านวนนบัท่ีมากกวา่ 
 

นกัเรียนสามารถ
หารากท่ี n ของ
จ านวนเชิงซอ้น 
เม่ือ n เป็นจ านวน
นบัท่ีมากกวา่ 
ในการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสามารถ
หารากท่ี n ของ
จ านวนเชิงซอ้น 
เม่ือ n เป็นจ านวน
นบัท่ีมากกวา่ 
การแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสามารถ
หารากท่ี n ของ
จ านวนเชิงซอ้น 
เม่ือ n เป็นจ านวน
นบัท่ีมากกวา่ 
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสามารถ
หารากท่ี n ของ
จ านวนเชิงซอ้น 
เม่ือ n เป็นจ านวน
นบัท่ีมากกวา่ 
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  
 ม.๕/๑ 
เขา้ใจฟังกช์นั
ตรีโกณมิติ และ
ลกัษณะกราฟของ
ฟังกช์นัตรีโกณมิติ  
และน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

นกัเรียนเขา้ใจ
ฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
และลกัษณะกราฟ
ของฟังกช์นั
ตรีโกณมิติ  ในการ
แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
ฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
และลกัษณะกราฟ
ของฟังกช์นั
ตรีโกณมิติ  ใน
การแกปั้ญหาไป
ใชไ้ดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
ฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
และลกัษณะกราฟ
ของฟังกช์นั
ตรีโกณมิติ  ไป
ใชไ้ดบ้างส่วนและ
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
ฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
และลกัษณะกราฟ
ของฟังกช์นั
ตรีโกณมิติ  ไป
ใชไ้ดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  
 ม.๕/๑ 
แกส้มการตรีโกณมิติ 
และน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

นกัเรียนแกส้มการ
ตรีโกณมิติในการ
แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
ตรีโกณมิติในการ
แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
ตรีโกณมิติในการ
แกปั้ญหาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกส้มการ
ตรีโกณมิติในการ
แกปั้ญหาไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  
 ม.๕/๒ 
ใชก้ฎของโคไซน์และ
กฎของไซน์ในการ
แกปั้ญหา 

นกัเรียนใชก้ฎของ
โคไซน์และกฎของ
ไซน์ในการ
แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ

นกัเรียนใชก้ฎของ
โคไซน์และกฎ
ของไซน์ในการ
แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่

นกัเรียนใชก้ฎของ
โคไซน์และกฎ
ของไซน์ในการ
แกปั้ญหาได้
บางส่วนและไม่

นกัเรียนใชก้ฎของ
โคไซน์และกฎ
ของไซน์ในการ
แกปั้ญหาไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๗ 
 

 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๔  

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั ๔ ระดบั ๓ ระดบั ๒ ระดบั ๑ 

สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ 
มาตรฐาน ค ๑.๓  
 ม.๕/๓ 
เขา้ใจความหมาย หา
ผลลพัธ์ของการบวก
เมทริกซ์ การคูณเมท
ริกซ์กบัจ านวนจริง 
การคูณระหวา่งเมท
ริกซ์และหาเมทริกซ์
สลบัเปล่ียนหาดีเทอร์
มิแนนตข์องเมทริกซ์ n 
x nเม่ือ n เป็นจ านวน
นบัท่ีไม่เกินสาม 

นกัเรียนเขา้ใจ
ความหมาย หา
ผลลพัธ์ของการ
บวกเมทริกซ์ การ
คูณเมทริกซ์กบั
จ านวนจริง การคูณ
ระหวา่งเมทริกซ์
และหาเมทริกซ์
สลบัเปล่ียนหาดี
เทอร์มิแนนตข์อง
เมทริกซ์ n x nเม่ือ 
n เป็นจ านวนนบัท่ี
ไม่เกินสามในการ
แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
ความหมาย หา
ผลลพัธ์ของการ
บวกเมทริกซ์ การ
คูณเมทริกซ์กบั
จ านวนจริง การ
คูณระหวา่งเมท
ริกซ์และหาเมท
ริกซ์สลบัเปล่ียน
หาดีเทอร์มิแน
นตข์องเมทริกซ์ n 
x nเม่ือ n เป็น
จ านวนนบัท่ีไม่
เกินสามในการ
แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
ความหมาย หา
ผลลพัธ์ของการ
บวกเมทริกซ์ การ
คูณเมทริกซ์กบั
จ านวนจริง การ
คูณระหวา่งเมท
ริกซ์และหาเมท
ริกซ์สลบัเปล่ียน
หาดีเทอร์มิแน
นตข์องเมทริกซ์ n 
x nเม่ือ n เป็น
จ านวนนบัท่ีไม่
เกินสามในการ
แกปั้ญหาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจ
ความหมาย หา
ผลลพัธ์ของการ
บวกเมทริกซ์ การ
คูณเมทริกซ์กบั
จ านวนจริง การ
คูณระหวา่งเมท
ริกซ์และหาเมท
ริกซ์สลบัเปล่ียน
หาดีเทอร์มิแน
นตข์องเมทริกซ์ n 
x nเม่ือ n เป็น
จ านวนนบัท่ีไม่
เกินสาม ในการ
แกปั้ญหาไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  
 ม.๕/๔ 
หาเมทริกซ์ผกผนัของ
เมทริกซ์ ๒ x ๒ 

นกัเรียนหาเมท
ริกซ์ผกผนัของเมท
ริกซ์ ๒ x ๒ในการ
แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนหาเมท
ริกซ์ผกผนัของ
เมทริกซ์ ๒ x ๒ใน
การแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนหาเมท
ริกซ์ผกผนัของ
เมทริกซ์ ๒ x ๒ใน
การแกปั้ญหาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนหาเมท
ริกซ์ผกผนัของ
เมทริกซ์ ๒ x ๒ใน
การแกปั้ญหาได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  
 ม.๕/๕ 
แกร้ะบบสมการเชิง
เส้นโดยใชเ้มทริกซ์
ผกผนัและการ
ด าเนินการตามแถว 
 

นกัเรียนแกร้ะบบ
สมการเชิงเส้นโดย
ใชเ้มทริกซ์ผกผนั
และการด าเนินการ
ตามแถว 
ในการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกร้ะบบ
สมการเชิงเส้นโดย
ใชเ้มทริกซ์ผกผนั
และการด าเนินการ
ตามแถว 
ในการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกร้ะบบ
สมการเชิงเส้นโดย
ใชเ้มทริกซ์ผกผนั
และการด าเนินการ
ตามแถว 
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนแกร้ะบบ
สมการเชิงเส้นโดย
ใชเ้มทริกซ์ผกผนั
และการด าเนินการ
ตามแถว 
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 
 

มาตรฐาน ค ๒.๒  
 ม.๕/๑  
หาผลลพัธ์ของการ
บวก การลบเวกเตอร์

นกัเรียนหาผลลพัธ์
ของการบวก การ
ลบเวกเตอร์การคูณ
เวกเตอร์ดว้ยส

นกัเรียนหาผลลพัธ์
ของการบวก การ
ลบเวกเตอร์การ
คูณเวกเตอร์ดว้ยส

นกัเรียนหาผลลพัธ์
ของการบวก การ
ลบเวกเตอร์การ
คูณเวกเตอร์ดว้ยส

นกัเรียนหาผลลพัธ์
ของการบวก การ
ลบเวกเตอร์การ
คูณเวกเตอร์ดว้ยส



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๘ 
 

 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๔  

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั ๔ ระดบั ๓ ระดบั ๒ ระดบั ๑ 

การคูณเวกเตอร์ดว้ยส
เกลาร์ หาผลคูณเชิงส
เกลาร์ และผลคูณเชิง
เวกเตอร์ 

เกลาร์ หาผลคูณ
เชิงสเกลาร์ และผล
คูณเชิงเวกเตอร์ใน
การแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

เกลาร์ หาผลคูณ
เชิงสเกลาร์ และ
ผลคูณเชิงเวกเตอร์
ในการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

เกลาร์ หาผลคูณ
เชิงสเกลาร์ และ
ผลคูณเชิงเวกเตอร์
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

เกลาร์ หาผลคูณ
เชิงสเกลาร์ และ
ผลคูณเชิงเวกเตอร์
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๒  
 ม.๕/๒ 
น าความรู้เก่ียวกบั
เวกเตอร์ในสามมิติไป
ใชใ้นการแกปั้ญหา 

นกัเรียนน าความรู้
เก่ียวกบัเวกเตอร์
ในสามมิติไปใชใ้น
การแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนน าความรู้
เก่ียวกบัเวกเตอร์
ในสามมิติไปใช้
ในการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนน าความรู้
เก่ียวกบัเวกเตอร์
ในสามมิติไปใช้
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนน าความรู้
เก่ียวกบัเวกเตอร์
ในสามมิติไปใช้
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๓.๑ 
  ม.๕/๑  
เขา้ใจและใชห้ลกัการ
บวกและการคูณการ
เรียงสับเปล่ียน และ
การจดัหมู่ในการ
แกปั้ญหา 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชห้ลกัการบวก
และการคูณการ
เรียงสับเปล่ียน 
และการจดัหมู่ใน
การแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชห้ลกัการบวก
และการคูณการ
เรียงสับเปล่ียน 
และการจดัหมู่ใน
การแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชห้ลกัการบวก
และการคูณการ
เรียงสับเปล่ียน 
และการจดัหมู่ใน
การแกปั้ญหาได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชห้ลกัการบวก
และการคูณการ
เรียงสับเปล่ียน 
และการจดัหมู่ใน
การแกปั้ญหาได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๓.๑  
 ม.๕/๒ 
หาความน่าจะเป็น 

และน าความรู้เก่ียวกบั
ความน่าจะเป็นไปใช ้

นกัเรียนหาความ
น่าจะเป็น และน า
ความรู้เก่ียวกบั
ความน่าจะเป็นไป
ใชไ้ดถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนหาความ
น่าจะเป็น และน า
ความรู้เก่ียวกบั
ความน่าจะเป็นไป
ใชไ้ดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนหาความ
น่าจะเป็น และน า
ความรู้เก่ียวกบั
ความน่าจะเป็นไป
ใชไ้ดบ้างส่วนและ
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนหาความ
น่าจะเป็น และน า
ความรู้เก่ียวกบั
ความน่าจะเป็นไป
ใชไ้ดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

 
การวดัและประเมินผลสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ (เพิม่เติม) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖  
ประเดน็การประเมนิ 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๔  

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั ๔ ระดบั ๓ ระดบั ๒ ระดบั ๑ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  
 ม.๖/๑  
   ระบุไดว้า่ล าดบัท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นล าดบัลู่
เขา้หรือลู่ออก 

นกัเรียนระบุไดว้า่
ล าดบัท่ีก าหนดให้
เป็นล าดบัลู่เขา้
หรือลู่ออกในการ
ส่ือสารและส่ือ
ความหมายทาง

นกัเรียนระบุไดว้า่
ล าดบัท่ีก าหนดให้
เป็นล าดบัลู่เขา้
หรือลู่ออกในการ
ส่ือสารและส่ือ
ความหมายทาง

นกัเรียนระบุไดว้า่
ล าดบัท่ีก าหนดให้
เป็นล าดบัลู่เขา้
หรือลู่ออกในการ
ส่ือสารและส่ือ
ความหมายทาง

นกัเรียนระบุไดว้า่
ล าดบัท่ีก าหนดให้
เป็นล าดบัลู่เขา้
หรือลู่ออกในการ
ส่ือสารและส่ือ
ความหมายทาง
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ประเดน็การประเมนิ 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๔  

ระดบัคุณภาพ 
ระดบั ๔ ระดบั ๓ ระดบั ๒ ระดบั ๑ 

คณิตศาสตร์ได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

คณิตศาสตร์ได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

คณิตศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

คณิตศาสตร์ได้
นอ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  
 ม.๖/๒  
หาผลบวก n พจน์แรก
ของอนุกรม เลขคณิต
และอนุกรมเรขาคณิต 
 

นกัเรียนสามารถ
หาผลบวก n พจน์
แรกของอนุกรม 
เลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 
ในการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสามารถ
หาผลบวก n พจน์
แรกของอนุกรม 
เลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 
ในการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสามารถ
หาผลบวก n พจน์
แรกของอนุกรม 
เลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนสามารถ
หาผลบวก n พจน์
แรกของอนุกรม 
เลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  
 ม.๖/๓ 
หาผลบวกอนุกรม
อนนัต ์
 

นกัเรียนหาผลบวก
อนุกรมอนนัต ์
ในการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนหาผลบวก
อนุกรมอนนัต ์
ในการแกปั้ญหา
ไปใชไ้ดถู้กตอ้งแต่
ไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนหาผลบวก
อนุกรมอนนัต ์
ไปใชไ้ดบ้างส่วน
และไม่สมบูรณ์ 

นกัเรียนหาผลบวก
อนุกรมอนนัต ์
ไปใชไ้ดน้อ้ยและ
ไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒   
ม.๖/๔ 
 เขา้ใจและน าความรู้
เก่ียวกบัล าดบัและ
อนุกรมไปใช ้
 

นกัเรียนเขา้ใจและ
น าความรู้เก่ียวกบั
ล าดบัและอนุกรม
ไปใช ้
ในการแกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
น าความรู้เก่ียวกบั
ล าดบัและอนุกรม
ไปใช ้
ในการแกปั้ญหา
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
น าความรู้เก่ียวกบั
ล าดบัและอนุกรม
ไปใช ้
ในการแกปั้ญหา
ไดบ้างส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
น าความรู้เก่ียวกบั
ล าดบัและอนุกรม
ไปใช ้
ในการแกปั้ญหา
ไดน้อ้ยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๓.๑  
 ม.๖/๑  
เขา้ใจและใชค้วามรู้
ทางสถิติในการ
น าเสนอขอ้มูล และ
แปลความหมายของ
ค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอ
ขอ้มูล และแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการ
ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอ
ขอ้มูล และแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการ
ตดัสินใจได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอ
ขอ้มูล และแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการ
ตดัสินใจได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นกัเรียนเขา้ใจและ
ใชค้วามรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอ
ขอ้มูล และแปล
ความหมายของ
ค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการ
ตดัสินใจไดน้อ้ย
และไม่สมบูรณ์ 
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อภิธานศัพท์ 

การแจกแจแความน่าจะเป็น (probability distribution) 
การอธิบายลกัษณะของตวัแปรสุ่มโดยการแสดงค่าท่ีเป็นไปได ้และความน่าจะเป็นของการเกิดค่าต่างๆ ของ
ตวัแปรสุ่มนั้น 
การแจกแจแทวนิาม (binomial distribution) 
การแจกแจงของตวัแปรสุ่ม X ซ่ึงแทนจ านวนคร้ังของการเกิดผลส าเร็จของเหตุการณ์หน่ึงจากการลอง (trial) 
n คร้ัง ท่ีเป็นอิสระกนั และในแต่ละคร้ังมีโอกาสเกิดผลส าเร็จดว้ยความน่าจะเป็นเท่ากบั p และไม่เกิดผล
ส าเร็จดว้ย 
ความน่าจะเป็น q = ๑ – p ความน่าจะเป็นของ X = x คือ 

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

px qn – x , x = ๐, ๑, ... , n 

การแจกแจแเอกรูป (uniform distribution) 
การแจกแจงของตวัแปรสุ่มท่ีความน่าจะเป็นของการเกิดค่าใด ๆ หรือช่วงท่ีความกวา้งเท่ากนัใด ๆ มีค่า
เท่ากนั กรณีตวัแปรสุ่มไม่ต่อเน่ือง เรียกการแจกแจงน้ีวา่ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเน่ือง (discrete uniform 
distribution) ถา้ X มีค่าเป็น x๑, x๒, ..., xn การแจกแจงของ X จะเป็นการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเน่ือง เม่ือ 
P(X = xj) = , j = ๑, ๒, ... , n 
กรณีตวัแปรสุ่มต่อเน่ือง เรียกการแจกแจงน้ีวา่ การแจกแจงเอกรูปต่อเน่ือง (continuous uniform distribution) 
ถา้ X มีค่าในช่วง (a, b) การแจกแจงของ X จะเป็นการแจกแจงเอกรูปต่อเน่ือง เม่ือ f(x) = , a < x < b 
ข้อมูล (data) 
ขอ้มูลเป็นขอ้เทจ็จริงหรือส่ิงท่ียอมรับวา่เป็นขอ้เทจ็จริงของเร่ืองท่ีสนใจซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวม อาจ
เป็นไดท้ั้งขอ้ความและตวัเลข 
ทกัษะและกระบวนการทาแคณติศาสตร์ 
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง 
ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การแก้ปัญหา 
การแกปั้ญหา เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพฒันาใหเ้กิดทกัษะข้ึนในตนเอง เพื่อสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ เพื่อให้ผูเ้รียนมีแนวทางในการคิดท่ีหลากหลาย รู้จกัประยกุตแ์ละปรับเปล่ียนวธีิการ
แกปั้ญหาใหเ้หมาะสม รู้จกัตรวจสอบและสะทอ้นกระบวนการแกปั้ญหา มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ยอ่ทอ้ 
รวมถึงมีความมัน่ใจในการแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูท่ ั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน นอกจากน้ี การแกปั้ญหายงั
เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นชีวติจริงได ้การส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการ
แกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิผล ควรใชส้ถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีกระตุน้ ดึงดูดความสนใจ 
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ส่งเสริมใหมี้การประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นตอน/กระบวนการแกปั้ญหา และยทุธวธีิแกปั้ญหาท่ี
หลากหลาย 
การส่ือสารและการส่ือความหมายทาแคณติศาสตร์ 
การส่ือสาร เป็นวธีิการแลกเปล่ียนความคิดและสร้างความเขา้ใจระหวา่งบุคคล ผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง 
ๆ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่านการเขียน การสังเกต และการแสดงท่าทางการส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีนอกจากน าเสนอผา่นช่องทางการส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน การสังเกตและการแสดงท่าทางตามปกติแลว้ ยงัเป็นการส่ือสารท่ีมีลกัษณะพิเศษโดยมีการใช้
สัญลกัษณ์ ตวัแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟังกช์นั หรือแบบจ าลอง เป็นตน้ มาช่วยในการส่ือ
ความหมายดว้ยการส่ือสารและการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ หรือ
กระบวนการคิดของตนใหผู้อ่ื้นรับรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ การท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายหรือการเขียนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น จะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งมีความหมาย เขา้ใจไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
ลึกซ้ึงและจดจ าไดน้านมากข้ึน 
การเช่ือมโยแ 
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัการคิดวเิคราะห์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใน
การน าความรู้ เน้ือหา และหลกัการทางคณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพนัธ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผลระหวา่ง
ความรู้และทกัษะและกระบวนการท่ีมีในเน้ือหาคณิตศาสตร์กบังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหา
และการเรียนรู้แนวคิดใหม่ท่ีซบัซอ้นหรือสมบูรณ์ข้ึนการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็นการน า
ความรู้และทกัษะและกระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผลท าใหส้ามารถ
แกปั้ญหาไดห้ลากหลายวธีิและกะทดัรัดข้ึน ท าใหก้ารเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความหมายส าหรับผูเ้รียนมาก
ยิง่ข้ึนการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ เป็นการน าความรู้ ทกัษะและกระบวนการต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ ไปสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผลกบัเน้ือหาและความรู้ของศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น วทิยาศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ จิตวทิยาพนัธุกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ ท าใหก้ารเรียนคณิตศาสตร์น่าสนใจ 
มีความหมาย และผูเ้รียนมองเห็นความส าคญัของการเรียนคณิตศาสตร์ การท่ีผูเ้รียนเห็นการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์ จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ของเน้ือหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และความสัมพนัธ์
ระหวา่งแนวคิดทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาทางคณิตศาสตร์ไดลึ้กซ้ึงและมี
ความคงทนในการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยใหผู้เ้รียนเห็นวา่คณิตศาสตร์มีคุณค่า น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริงได ้
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๕๓ 
 

 
 

การให้เหตุผล 
การใหเ้หตุผล เป็นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีตอ้งอาศยัการคิดวเิคราะห์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ในการรวบรวมขอ้เทจ็จริงขอ้ความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ แจกแจงความสัมพนัธ์ หรือ 
การเช่ือมโยง เพื่อใหเ้กิดขอ้เทจ็จริงหรือสถานการณ์ใหม่การใหเ้หตุผลเป็นทกัษะและกระบวนการท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล คิดอยา่งเป็นระบบ สามารถคิดวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น
รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม การคิดอยา่งมี
เหตุผลเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีผูเ้รียนจะน าไปใชพ้ฒันาตนเองในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้น
การท างานและการด ารงชีวติ 
การคิดสร้าแสรรค์ 
การคิดสร้างสรรค ์เป็นกระบวนการคิดท่ีอาศยัความรู้พื้นฐานจินตนาการ และวจิารณญาณ ในการพฒันา
หรือคิดคน้องคค์วามรู้ หรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ ท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมความคิด
สร้างสรรคมี์หลายระดบั ตั้งแต่ระดบัพื้นฐานท่ีสูงกวา่ความคิดพื้น ๆ เพียงเล็กนอ้ยไปจนกระทัง่เป็นความคิด
ท่ีอยูใ่นระดบัสูงมาก การพฒันาความคิดสร้างสรรคจ์ะช่วยใหผู้เ้รียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มี
กระบวนการคิด จินตนาการในการประยกุต ์ท่ีจะน าไปสู่การคิดคน้ส่ิงประดิษฐท่ี์แปลกใหม่และมีคุณค่าท่ี
คนส่วนใหญ่คาดคิดไม่ถึงหรือมองขา้ม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีนิสัยกระตือรือร้นไม่ยอ่ทอ้ อยากรู้อยาก
เห็น อยากคน้ควา้และทดลองส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๕๔ 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช. ๐๒๒ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง ๒๕๖๐) 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “รายชื่อโรงเรียนตน้แบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความ
พร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”  ที่ให้โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและ
โรงเรียนที่มีความพร้อมด าเนนิการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ใน ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๖  จนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  นั้น   
ท าให้สถานศึกษาต้องจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาขึน้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ าเปน็และส าคญัยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมปัจจบุัน และท าให้หลักสูตรสถานศึกษามีความ
ยืดหยุ่นต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 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  อธิปญฺโญ   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 ๕๕ 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๓ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิผลต่อการจัดท 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    ปุญฺญกุสโล  อนุกรรมการ 
๒.๗ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๒.๘ นายเจษฎาภรณ์  ทาค าวงศ์  อนุกรรมการ 
๒.๙ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  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 ๕๖ 
 

 
 

 
 
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  อธิปญฺโญ   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  อธิปญฺโญ  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 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๕๗ 
 

 
 

๑๑.๓ พระสุรินทร์ สุธีโร   อนุกรรมการ 
๑๑.๔ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ   อนุกรรมการ 
๑๑.๕ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๑๑.๖ พระมนตรี   ปุญฺญกุสโล   อนุกรรมการเลขานุการ 

 
๑๑.๘ 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 ๕๘ 
 

 
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๔ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์    ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามข้ันตอน  
กระบวนการองค์ประกอบของการจัดท 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  อธิปญฺโญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๖. พระสุรินทร์  สุธีโร   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 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 ๕๙ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖๐ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖๑ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖๒ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖๓ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖๔ 
 

 
 

 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖๕ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖๖ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖๗ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖๘ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖๙ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๗๐ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๗๑ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๗๒ 
 

 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๗๓ 
 

 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๗๔ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๗๕ 
 

 
 

 
 


