
 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ค ๒๑๑๐๑     คณิตศาสตร ๑     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑   ภาคเรียนท่ี ๑                                         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

 

  ศึกษาวิเคราะห  ฝกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการแกปญหาในเร่ือง   

ห.ร.ม.  และ ค .ร.น. การหา ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. ของจํานวนนับ และการนําไปใช   จํานวนเต็ม  จํานวนเต็ม

บวก  จํานวนเต็มลบ ศูนย การบวก   การลบ การคูณ และการหารจํานวนเต็ม  การนําความรูและสมบัติเกี่ยวกับ

จํานวนเต็มไปใช เลขยกกําลัง เลขยกกําลังที่ม ี  เลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม  การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณ

วิทยาศาสตร (A × 10n  เมื่อ 1 ≤  A < 10 และ n เปนจํานวนเต็ม)  การคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกัน

และเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม  พื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต (ใชวงเวียนและสันตรง) 

การสรางสวนของเสนตรงใหยาวเทากับความยาวของสวนของเสนตรงที่กําหนดให     การแบงคร่ึงสวนของเสน 

ตรงที่กําหนดให  การสรางมุมใหมีขนาดเทากับมุมที่กําหนดให  การแบงคร่ึงมุม   ที่กําหนดให การสรางเสนต้ัง

ฉากจากจุดภายนอกมายังเสนตรงที่กําหนดให  การสรางเสนต้ังฉากที่จุดๆหน่ึงบนเสนตรงที่กําหนดให  การ

สรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต  สมบัติทางเรขาคณิตที่ตองการการสืบเสาะ

สังเกต และคาดการณ 

                 โดยใชกระบวนการคณิตศาสตร  การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัว ใหผูเรียน

ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง  ทดลองและสรุปรายงาน  โดยคํานึงถึงมาตรฐานดานทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร ใชการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ 

คุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

                 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา   ใชความรู   ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ  ไดอยางเหมาะสม   ใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจและสรุปไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่ อสาร การสื่อ

ความหมาย 

และการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน เชื่อมโยงความรูตางๆ   ในคณิตศาสตรและนําความรู     หลักการ  

กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน   และ  มีความคิดสรางสรรค 

 

 

 



 

 

 รหัสตัวชี้วัด    ค๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 

ค๑.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๓ ม.๑/๔ 

ค๑.๔ ม.๑/๑ 

ค๓.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 

ค๖.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ 

รวมท้ังหมด ๑๕ ตัวชี้วัด 



 

 

โครงสรางรายวิชา 

ค ๒๑๑๐๑     คณิตศาสตร ๑     กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑   ภาคเรียนท่ี ๑                                         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

 ท่ี ชื่อหนวย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

๑ สมบัติของจํานวนนับ ค๑.๔   ม.๑/๑ 

ค๖.๑   ม.๑/๑ - ๒ 

-  ตัวประกอบ 

-  จํานวนเฉพาะ 

-  การแยกตัวประกอบ 

-  ตัวหารรวมมาก ( ห.ร.ม. ) 

-  ตัวคูณรวมนอย ( ค.ร.น. ) 

-  โจทยปญหา ห.ร.ม. และ 

ค.ร.น. 

-  ความสัมพันธระหวาง ห.ร.ม. 

กับ ค.ร.น. 

๑๕ ๒๕ 

๒ ระบบจํานวนเต็ม ค๑.๑   ม.๑/๑ 

ค๑.๒   ม.๑/๑ 

ค๖.๑   ม.๑/๑ - ๒ 

-  จํานวนเต็ม 

-  การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม 

-  การบวกจํานวนเต็ม 

-  การลบจํานวนเต็ม 

-  การคูณจํานวนเต็ม 

-  การหารจํานวนเต็ม 

-  สมบัติของจํานวนเต็ม 

๑๕ ๒๕ 

๓ เลขยกกําลัง ค๑.๑   ม.๑/๒ 

ค๑.๒   ม.๑/๓ - 

๔ 

ค๖.๑   ม.๑/๑ - ๒ 

-  ความหมายของเลขยกกําลัง 

-  การคูณเลขยกกําลัง 

-  การหารเลขยกกําลัง 

-  สมบัติของเลขยกกําลัง 

-  การใชสัญกรณวิทยาศาสตร 

 

 

๑๕ ๒๕ 



 

 

๔ พื้นฐานทางเรขาคณิต ค๓.๑   ม.๑/๑ - ๓ 

ค๖.๑   ม.๑/๑ - ๖ 

-  จุด เสนตรง สวนของเสนตรง 

รังสี และมุม 

-  การสรางพื้นฐาน 

-  การสรางรูปเรขาคณิตอยาง

งาย 

๑๕ ๒๕ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ค ๒๑๑๐๒     คณิตศาสตร ๒                กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑   ภาคเรียนท่ี ๒                                         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

 

   ศึกษาวิเคราะห    ฝกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการแกปญหาในเร่ือง 

เศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบ การบวก  การลบ  การคูณ การหาร  เ ศษสวนและทศนิยม โจทยปญหา

เกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม การประมาณคา คาประมาณ การปดเศษ และการนําไปใช คูอันดับและกราฟ กราฟ

บนระนาบในระบบพิกัดฉาก สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ความสัมพันธของแบบรูป การแกสมการ การเขียนสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียวจากสถานการณหรือปญหาโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ความสัมพันธ

ระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติภาพที่ไดจากการมองดานหนา (front 

view)  ดานขาง (side view)  และดานบน (top view)  ของรูปเรขาคณิตสามมิติการวาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิต

สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก  เมื่อกําหนดภาพสองมิติที่ไดจากการมองดานหนา ดานขาง ดานบน และ

โอกาสของเหตุการณ  

               โดยใชกระบวนการคณิตศาสตร การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัว

ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง  ทดลองและสรุปรายงาน โดยคํานึงถึงมาตรฐานดานทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตรใชการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายใหครอบคลุมทั้งดาน

ความรู ทักษะกระบวนการ 

คุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

               เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู  ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ  ไดอยางเหมาะสม  ใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจและสรุปไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย 

และการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน เชื่อมโยงความรูตางๆ  ในคณิตศาสตรและนําความรู   หลักการ 

กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน  และ มีความคิดสรางสรรค 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสตัวชี้วัด    ค๑.๑ ม.๑/๑  

ค๑.๒      ม.๑/๒ 

ค๑.๓ ม.๑/๑  

ค๓.๑ ม.๑/๔      ม.๑/๕ ม.๑/๖ 

ค๔.๑      ม.๑/๑ 

ค๔.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓   ม.๑/๔    ม.๑/๕  

ค๕.๒ ม.๑/๑  

ค๖.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ 

รวมท้ังหมด ๑๙ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสรางรายวิชา 

 

ค ๒๑๑๐๒     คณิตศาสตร ๒          กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑   ภาคเรียนท่ี ๒                                  เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

 

ท่ี ชื่อหนวย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

๑ เศษสวนและทศนิยม ค๑.๑   ม.๑/๑   

ค๖.๑   ม.๑/๑ - ๒ 

-  ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม 

-  การบวกและการลบทศนิยม 

-  การคูณและการหารทศนิยม 

-  เศษสวนและการเปรียบเทียบ

เศษสวน 

-  การบวก การลบเศษสวน 

-  การคูณและการหารเศษสวน 

-  ความสัมพันธระหวางเศษสวนและ

ทศนิยม 

๑๖ ๒๐ 

๒ การประมาณคา ค๑.๓   ม.๑/๑ 

ค๖.๑   ม.๑/๓ - ๔ 

-  คาประมาณ 

-  การปดเศษ 

-  การประมาณคา 

๖ ๑๕ 

๓ คูอันดับและกราฟ ค๔.๒  ม.๑/๔ - ๕  

ค๖.๑   ม.๑/๑   

           ม.๑/๔         

-  คูอันดับและกราฟของคูอันดับ 

-  กราฟและการนําไปใช 

 

๑๒ ๑๕ 

๔ สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว 

ค๔.๑   ม.๑/๑   

ค๔.๒   ม.๑/๑ - ๓ 

ค๖.๑   ม.๑/๑ - ๒ 

 

-  แบบรูปและความสัมพันธ 

-  คําตอบของสมการ 

-  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

-  โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียว 

 

๑๕ ๒๐ 



 

 

๕ ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิตสองมิติ

และสามมิติ 

ค๓.๑   ม.๑/๔ - ๖ 

ค๖.๑   ม.๑/๑ - ๖       

 

-  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

-  หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

-  ภาพที่ไดจากการมองทางดานหนา 

ดานขาง และดานบนของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

-  รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจาก

ลูกบาศก 

๘ ๑๕ 

๖ โอกาสของเหตุการณ ค๕.๒  ม.๑/๑ 

ค๖.๑   ม.๑/๑ - ๖       

- โอกาสของเหตุการณ ๓ ๑๕ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ค ๒๒๑๐๑     คณิตศาสตร ๓        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี ๑                    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

 

  ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาในเร่ือง อัตราสวน สัดสวน 

รอยละ การวัด   แผนภูมิรูปวงกลม   การแปลงทางเรขาคณิต   ความเทากันทุกประการ   โอกาสของเหตุการณ 

           โดย จัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลใหผูเรียนไดศึกษาคนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะทางกระบวนการในการคิดคํานวณการแกปญหาให

เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตรที่ไดไปใชในการเรียนรูตางๆและใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  การวัดและประเมินผลใช

วิธีการที่หลากหลายใหครอบคลุมทั้งความรูทักษะกระบวนการ คุณธรรมและคุณลักษณะพึงประสงคตามสภาพ

ความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาและทักษะที่ตองการวัด 

            เพื่อ ใหนักเรียนเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยมีวิจารณญาณมีเหตุผล และมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง 

รหัสตัวชี้วัด    ค ๑.๑ ม.๒/๔ 

ค ๒.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม. ๒/๓ 

ค ๒.๒ ม.๒/๑ 

ค ๓.๒ ม.๒/๑,ม.๒/๓,ม.๒/๔ 

ค ๔.๒ ม.๒/๒ 

ค ๕.๑ ม.๒/๑ 

ค ๕.๒ ม.๒/๑ 

ค ๖.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔,ม.๒/๕,ม.๒/๖ 

รวมท้ังหมด ๑๗ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

 

โครงสรางรายวิชา 

ค ๒๒๑๐๑     คณิตศาสตร ๓        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี ๑                    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

ท่ี ชื่อหนวย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

๑. อัตราสวนและรอยละ ค๑.๑ ม๒/๔ 

ค๕.๒ ม๒/๑ 

ค๖.๑ ม๒/๑ - ๓ 

๑.อัตราสวน 

๒.อัตราสวนที่เทากัน 

๓.อัตราสวนของจํานวน 

๔.สัดสวน 

๕.รอยละ 

๑๕ ๒๕ 

๒. การวัด ค๒.๑ ม๒/๑ - ๓ 

ค๒.๒ ม๒/๑ 

ค๖.๑ ม๒/๑ - ๔ 

๑.ความเปนมาของการวัด 

๒.การวัดความยาว 

๓.การวัดพื้นที่ 

๔.การวัดปริมาณและนํ้าหนัก 

๕.การวัดเวลา 

๑๕ ๒๕ 

๓. แผนภูมิรูปวงกลม ค๕.๑ ม๒/๑ 

ค๖.๑ ม๒/๒,ม๒/

๔,ม๒/๖ 

๑.การอานแผนภูมิรูปวงกลม 

๒.การเขียนแผนภูมิวงกลม 

๖ ๑๐ 

๔. การแปลงทาง

เรขาคณิต 

ค๓.๒ ม๒/๓ - ๔ 

ค๔.๒ ม๒/๒ 

ค๖.๑ ม๒/๑,ม๒/

๒,ม๒/๕,ม๒/๖ 

๑.การเลื่อนขนาน 

๒.การสะทอน 

๓.การหมุน 

๙ ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสรางรายวิชา 

ค ๒๒๑๐๑     คณิตศาสตร ๓        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี ๑                    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

 

ท่ี ชื่อหนวย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

๕. ความเทากันทุก

ประการ 

ค๓.๒ ม๒/๑ 

ค๖.๑ ม ๒/- ๔ 

๑.ความเทากันทุกประการ 

๒.ความเทากันทุกประการของรูป

สามเหลี่ยม 

๓.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกัน

แบบ ดาน- มุม - ดาน 

๔.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกัน

แบบ  มุม - ดาน- มุม 

๕.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกัน

แบบ ดาน - ดาน - ดาน 

๖.การนําไปใช 

๑๕ ๒๕ 

รวมตลอดภาคเรียน ๖๐ ๑๐๐ 



 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ค ๒๒๑๐๒     คณิตศาสตร ๔   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี ๒               เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

 

  ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใชเหตุผล และฝกการแกปญหาในเร่ือง ทฤษฏีบทปทา

โกรัส ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริงการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และเสนขนาน  

           โดย จัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลใหผูเรียนไดศึกษาคนควา

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะทางกระบวนการในการคิดคํานวณการแกปญหาให

เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการทาง

คณิตสาสตรที่ไดไปใชในการเรียนรูตางๆและใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค  การวัดและประเมินผลใช

วิธีการที่หลากหลายใหครอบคลุมทั้งความรูทักษะกระบวนการ คุณธรรมและคุณลักษณะพึงประสงคตามสภาพ

ความเปนจริงใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาและทักษะที่ตองการวัด 

            เพื่อ ใหนักเรียนเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบ

ระเบียบมีความรอบคอบมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยมีวิจารณญาณมีเหตุผล และมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง 

รหัสตัวชี้วัด   ค ๑.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓ 

ค ๑.๒ ม.๒/๑,ม.๒/๒ 

ค ๑.๓ ม.๒/๑ 

ค ๑.๔ ม.๒/๑ 

ค ๓.๒ ม.๒/๑,ม.๒/๒ 

ค ๔.๒ ม.๒/๑ 

ค ๕.๑ ม.๒/๑ 

ค ๕.๒ ม.๒/๑ 

ค ๖.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒,ม.๒/๓,ม.๒/๔,ม.๒/๕,ม.๒/๖ 

รวมท้ังหมด ๑๘ ตัวชี้วัด 

 

 

 



 

 

โครงสรางรายวิชา 

ค ๒๒๑๐๒     คณิตศาสตร ๔    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี ๒                             เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

ท่ี ชื่อหนวย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

๑ ทฤษฏีบทปทาโกรัส ค๓.๒ม๒/๒  

ค๖.๑ม๒/๑ - ๓ 

๑.สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

๒.ทฤษฏีบทปทาโกรัส 

๓.บทกลับของทฤษฏีปทาโกรัส 

๑๒ ๒๐ 

๒. ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับจํานวนจริง 

ค๑.๑,ม๒/๑ - ๓ 

ค๑.๒,ม๒/๑ - ๒ 

ค๑.๓,ม๒/๑ 

ค๑.๔,ม๒/๑ 

ค๖.๑ ม๒/๑ - ๒ 

๑. จํานวนตรรกยะ 

๒. จํานวนอตรรกยะ 

๓. รากที่สอง 

๔. รากที่สาม 

๑๘ ๓๐ 

๓. การประยุกตของ

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว 

ค๔.๒ ม๒/๑ 

ค๕.๒ ม๒/๑ 

ค๖.๑ ม๒/๑,ม๒/

๓,ม๒/๒,ม๒/๕ 

๑.ทบทวนการแกสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว 

๒.การนําไปใช 

๑๒ ๒๐ 

๔. เสนขนาน ค๓.๒ ม๒/๑ 

ค๖.๑ม๒/๑ - ๕ 

๑.เสนขนานและมุมภายใน 

๒.เสนขนานและมุมแยง 

๓.เสนขนานกับมุมภายนอกและมุม 

    ภายใน 

๔.เสนขนานและรูปสามเหลี่ยม 

๑๘ ๓๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๖๐ ๑๐๐ 



 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ค ๒๓๑๐๑     คณิตศาสตร ๕    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ ภาคเรียนท่ี ๑                            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

  ศึกษา คนควา  ฝกทักษะ  กระบวนการเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปน้ีลักษณะและสมบัติของปริซึม  

พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวยและทรงกลม  การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การหาปริมาตรของ

ปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด  กรวยและทรงกลม  การเปรียบเทียบหนวยความจุ  หรือหนวยปริมาต รในระบบ

เดียวกันหรือตางระบบและเลือกใชหนวยการวัดไดอยางเหมาะสม  การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  การใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว  และปริมาตรในการแกปญหาในสถานการณตาง 

ๆ การใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายในการใหเหตุผ ลและการแกปญหา การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวของ

ระหวางปริมาตรสองชุดที่มีความสัมพันธเชิงเสน  เขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร  การอานและแปล

ความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรและกราฟอ่ืน ๆ  แกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  และ

นําไปใชแกปญหาพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

  โดยใชความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาใน

สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม โดยใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหาใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน การสื่อสาร  การสื่อความหมายและ

การนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู  หลักการ  กระบวนการ

ทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนและนําใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางสรางสรรค  

  เพื่อใหมีความใฝรูใฝเรียน  มุงมั่นในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีความซื่อสัตย

สุจริต  มีเหตุผล  เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  

รหัสตัวชี้วัด    ค๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 

ค๒.๒ ม.๓/๑ 

ค๓.๑ ม.๓/๑ 

ค๓.๒ ม.๓/๑ 

ค๔.๒ ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 

รวมท้ังหมด ๑๑ ตัวชี้วัด 

 

 

 



 

 

ค ๒๓๑๐๑     คณิตศาสตร ๕         กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ ภาคเรียนท่ี ๑                                  เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

ท่ี ชื่อหนวย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

๑ พื้นที่ผิวและปริมาตร ค๒.๑  ม.๓/๑  ม.

๓/๒  ม.๓/๔ 

ค๒.๒  ม.๓/๑ 

ค๓.๑   ม.๓/๑ 

ค๖.๑   ม.๓/๒  ม.

๓/๕ 

-  พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 

-  ลักษณะสมบัติและการหาปริมาตร

ของปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด  

กรวย  และทรงกลม 

-  การใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่

ผิวและปริมาตรในการแกปญหาใน

สถานการณตาง  ๆ 

-  หนวยความจุ  หรือหนวยปริมาตร

ในระบบเดียวกันและตางระบบ 

-  การวัดและการคาดคะเน 

๑๘ ๓๐ 

๒. สามเหลี่ยมคลาย - ค๓.๒  /  ม.๓/๑ 

-  ค๖.๑  /  ม.๓/๑    

ม.๓/๓ 

-  สมบัติรูปสามเหลี่ยมคลาย 

-  การใชความรูเกี่ยวกับสมบัติรูป

สามเหลี่ยมคลายไปใชแกปญหา 

๑๒ ๒๐ 

๓. กราฟของสมการเชิง

เสนสองตัว 

-  ค๔.๒  /  ม.๓/๒  

ม๓/๓ 

-  ค๖.๑  /  ม.๓/๔  

ม.๓/๕ 

-  กราฟแสดงความสัมพันธเกี่ยวของ

ระหวางปริมาณสองชุดที่มี

ความสัมพันธเชิงเสน 

-  กราฟสมการเชิงเสนสองตัวแปร 

-  กราฟอ่ืน ๆ 

๑๒ ๒๐ 

๔. ระบบสมการ -  ค๔.๒  /  ม.๓/๔  

ม.๓/๕ 

-  ค๖.๑  /  ม.๓/๑  

ม.๓/๓ 

-  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  

และกราฟของระบบสมการเชิงเสน

สองตัวแปร 

-  การแกระบบสมการเชิงเสนสองตัว

แปร 

๑๘ ๓๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๖๐ ๑๐๐ 



 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ค ๒๓๑๐๒     คณิตศาสตร ๖             กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ ภาคเรียนท่ี ๒                                      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

 

  ศึกษา คนควา  ฝกทักษะ  กระบวนการเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปน้ี  การแกอสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวและการนําไปใชแกปญหาพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ การกําหนดประเด็นและ

เขียนขอคําถามเกี่ยวกับปญหาหรือสถานการณตาง ๆ รวมทั้งกําหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลที่

เหมาะสม  การหาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยมของขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่และเลือกใชไดอยาง

เหมาะสม  นําเสนอขอมูลใน รูปแบบที่เหมาะสม  การอาน  แปลความหมายและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ

นําเสนอ  การคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการนําเสนอขอมูลทางสถิติ  การหาความนาจะเปนของเหตุการณ

จากการทดลองสุมที่ผลแตละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเทา ๆ กัน  และใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนใน การ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผล การใชความรูทางสถิติ  และความนาจะเปนประการตัดสินใจในสถานการณตาง 

ๆ 

  โดยใชความรูทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  โดยใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหาใหเหตุผลประกอบก าร

ตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การสื่อ

ความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู  

หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนและนําใชในการดําเนินชี วิตประจําวันไดอยาง

สรางสรรค 

  เพื่อใหมีความใฝรูใฝเรียน  มุงมั่นในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีความซื่อสัตย

สุจริต  มีเหตุผล  เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  

รหัสตัวชี้วัด   ค ๔.๒ ม.๓/๑ 

ค ๕.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 

ค ๕.๒ ม.๓/๑  

ค ๕.๓ ม.๓/๑  ม.๓/๒ 

ค ๖.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   ม.๓/๔  ม.๓/๕   ม.๓/๖ 

รวมท้ังหมด ๑๔ ตัวชี้วัด 

 



 

 

โครงสรางรายวิชา 

ค ๒๓๑๐๒     คณิตศาสตร ๖            กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ ภาคเรียนท่ี ๒                                    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จํานวน   ๑.๕  หนวยกิต 

ท่ี ชื่อหนวย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

๑ อสมการ -  ค๔.๒  ม.๓/๑   

-  ค๖.๑  ม.๓/๒  

ม๓/๔ 

 

-  คําตอบและกราฟแสดงคําตอบของ

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

-  อสมการเชิงเสนตัวแป 

-  การใชความรูเกี่ยวกับอสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียวในการแกปญหาใน

สถานการณตาง  ๆ 

๑๕ ๓๐ 

๒ สถิติ - ค๕.๑   ม.๓/๑  

ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.

๓/๔ 

-  ค๖.๑  ม.๓/๑    

ม.๓/๔  ม.๓/๕ 

-  การเก็บรวบรวมขอมูล 

-  การหาคากลางของขอมูลที่ไมแจก

แจงความถี่ 

-  การนําเสนอขอมูล 

-  ขอมูลที่แจกแจงความถี่ 

-  การอาน  การแปล  และการ

วิเคราะหขอมูล 

๑๕ ๒๐ 

๓ ความนาจะเปน -  ค๕.๒  ม.๓/๑   

-  ค๕.๓  ม.๓/๑  

ม.๓/๒ 

-  ค๖.๑  ม.๓/๒  

ม.๓/๓ 

-  ความนาจะเปน 

-  การทดลองสุมและเหตุการณ 

 

๒๐ ๓๐ 

๔ ทักษะกระบวน 

การทางคณิตฯ 

-  ค๖.๑  ม.๓/๕   -  อัตราสวนตรีโกณมิติ 

 

๑๐ ๒๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 

 


