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รายวชิาพืน้ฐาน   

❑ ค11101 คณิตศาสตร์   เวลา  200  ชัว่โมง 

❑ ค12101 คณิตศาสตร์   เวลา  200  ชัว่โมง 

❑ ค13101 คณิตศาสตร์   เวลา  200  ชัว่โมง 

❑ ค14101 คณิตศาสตร์   เวลา  160  ชัว่โมง 

❑ ค15101 คณิตศาสตร์   เวลา  160  ชัว่โมง 

❑ ค16101 คณิตศาสตร์   เวลา  160  ชัว่โมง 
 

 
รายวชิาเพิม่เติม   

❑ ค14201 โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์   เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ค15201 โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์   เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ค16201 โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์   เวลา  40  ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 
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          ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค11101 คณิตศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1              เวลา  200  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
  
 ศึกษา ฝึกทกัษะการบอกจ านวนของส่ิงต่างๆ แสดงส่ิงต่างๆ ตามจ านวนท่ีก าหนด การอ่านและเขียน
ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทยของจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0 เปรียบเทียบจ านวนนบัไม่เกิน 100 และ ๐  
ใช้เคร่ืองหมาย       เรียงล าดบัจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0  ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จ านวน หาค่าของตวัไม่
ทราบค่าในประโยคสัญลกัษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลกัษณ์แสดงการลบของจ านวนนบัไม่เกิน 100 
และ 0  แสดงวธีิหาค าตอบของโจทยปั์ญหาการบวกและโจทยปั์ญหาการลบของจ านวนนบัไม่เกิน 100 และ 0 
ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 และระบุรูปท่ีหายไปใน
แบบรูปซ ้ าของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืนๆ ท่ีสมาชิกในแต่ละชุดท่ีซ ้ ามี 2 รูป วดัและเปรียบเทียบความยาวเป็น
เซนติเมตร เป็นเมตร วดัและเปรียบเทียบน ้ าหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด จ าแนกรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม 
วงกลม วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้ขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
ค าตอบของโจทยปั์ญหาเม่ือก าหนดรูป 1 รูป แทน 1 หน่วย 
        โดยจดัประสบการณ์ กิจกรรม เพื่อฝึกทกัษะแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ไดอ้ย่างเหมาะสม  ให้
เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร  การส่ือความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกตอ้ง  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์  อ่ืน ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบ  มีความ
รอบคอบ มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตนเอง รู้จกัน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ในการ
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งพอเพียง   
มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั    

ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป1/4, ป1/5   
  ค 1.2   ป.1/1          

ค 2.1   ป.1/1, ป.1/2  
ค 2.2   ป.1/1      
ค 3.1   ป.1/1    

รวม  10  ตัวช้ีวดั 
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         ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค12101 คณิตศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                เวลา  200  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาการอ่านและการเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดงนบัไม่เกิน 1,000 และ 0 การนบัทีละ 
2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 จ านวนคู่ ค่ี หลกั ค่าประจ าหลกัของเลขโดดในแต่ละหลกั การเขียนตวัเลขแสดงในรูปกระจาย การ
เปรียบเทียบ การเรียงล าดบั  การบวกท่ีมีผลบวกไม่เกิน 1,000 การลบท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 1,000 ความสัมพนัธ์ของการบวกและ
การลบ การหาตวัไม่ทราบค่าในประโยค สัญลกัษณ์แสดงการบวกและการลบ โจทยปั์ญหาการบวก โจทยปั์ญหาการลบ การ
สร้างโจทยปั์ญหา ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร การคูณ ท่ีมีหน่ึงหลกักบัไม่เกินสองหลกั ความสัมพนัธ์ของ
การคูณและการหาร การหารท่ีตวัหารและผลหารมีหน่ึงหลกั การหาตวัไม่ทราบค่าในประโยค สญัลกัษณ์แสดงการคูณและการ
หาร การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณและโจทยปั์ญหาการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หาร 
ระคน แบบรูปของท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ ้ าการจ าแนกลกัษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม 
และวงรีและการเขียนรูป เรขาคณิตสองมิติโดยใชแ้บบของรูป การวดัความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาว
เป็นเมตร การเปรียบเทียบความยาวโดยใชค้วามสมัพนัธ์ ระหวา่งเมตรและเซนติเมตร การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวท่ีมี
หน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การบอกระยะเวลาเป็น ชัว่โมง เป็นนาที การเปรียบเทียบ
ระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน การแก้โจทยปั์ญหาเก่ียวกับเวลา การวดัวดัน ้ าหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 
กิโลกรัมและ ขีด การคาดคะเนวดัน ้ าหนักเป็นกิโลกรัม การเปรียบเทียบวดัน ้ าหนกัโดยใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งกิโลกรัมกบั
กรัม กิโลกรัมกบัขีด การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัวดัน ้ าหนกัท่ีมี หน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวดัปริมาตร
และความจุโดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและหน่วยมาตรฐานเป็นชอ้นชา ชอ้นโต๊ะ ถว้ยตวง ลิตร การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุเป็นชอ้นชา ชอ้นโต๊ะ ถว้ยตวง ลิตร การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุท่ีมีหน่วยเป็นชอ้นชา 
ชอ้นโต๊ะ ถว้ยตวง ลิตร การอ่านแผนภูมิรูปภาพ และการใชข้อ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาค าตอบของโจทยปั์ญหา โดย
การจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ท่ีใกลต้วัผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ ฝึกทกัษะ โดยการปฏิบติัจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะ  และกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  

ตวัช้ีวดั 

  ค 1.1 ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6,  ป.2/7,  ป.2/8 
ค 2.1  ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6 
ค 2.2  ป.2/1  
ค 3.1  ป.2/1  

  รวม  16 ตัวช้ีวดั 
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       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค13101 คณิตศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                         เวลา  200  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
    ศึกษาฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผลและฝึกการแกปั้ญหาในเร่ืองการเขียนและอ่าน ตวัเลข
ฮินดูอารบิก   ตวัเลขไทย   และตวัหนงัสือ   แสดงปริมาณของส่ิงของหรือจ านวนนบัตวัเลข แสดงจ านวนในรูป
กระจาย   การนบัเพิ่มทีละ 3   ทีละ 4   ทีละ 25   และ ทีละ 50   การนบัลดทีละ 3   ทีละ 4  ทีละ 5  ทีละ 25  และ
ทีละ 50   เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบั   ไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์  โดยใชเ้คร่ืองหมาย = ≠ > < หลกั
และค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั       การใช้ 0 เพื่อยึดต าแหน่งของหลกั   การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินห้า
จ านวน   บวก  ลบ  คูณ  หาร และบวก  ลบ  คูณ  หารระคน ของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย,์ การคูณ
จ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่เกินส่ีหลกั, การคูณจ านวนสองหลกักบัจ านวนสองหลกั, การหารท่ีตวัตั้งไม่เกิน
ส่ีหลกัและตวัหารมีหน่ึงหลกั   วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ  ของโจทยปั์ญหา การบวก  การลบ  การคูณ      
การหาร, โจทยปั์ญหาระคนของการบวก ลบ คูณ  หารระคน ของจ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์  การ
สร้างโจทยปั์ญหาการบวก  การลบ การคูณ   การหาร   บอกความยาวเป็นเมตร   เซนติเมตรและมิลลิเมตร  น ้ า
หนกัเป็นกิโลกรัม  กรัมและขีด   ปริมาตรและความจุเป็นลิตร   มิลลิลิตร   บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา( ช่วง 5 
นาที)  โดยใช้จุด   เลือกเคร่ืองมือ  วดัความยาว (ไมเ้มตร ไมบ้รรทดั  สายวดัตวั) สายวดัชนิดตลบั  เคร่ืองชั่ง 
เคร่ืองชัง่สปริง เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัตวั   เคร่ืองชัง่สองแขน   เคร่ืองชัง่แบบตุม้ถ่วง  เคร่ืองตวง (ถงั  ลิตร  ชอ้นตวง  
กระบอกตวง  ถว้ยตวง เคร่ืองตวงน ้ ามนัเช้ือเพลิง   และหยอดเคร่ือง) เปรียบเทียบความยาว   เมตร  เซนติเมตร  
น ้ าหนกัการชัง่ (กิโลกรัม กรัม ขีด) ปริมาตรและความจุของภาชนะ ในหน่วยเดียวกนั     การคาดคะเน   ความ
ยาว (เมตร เซนติเมตร), คาดคะเนน ้าหนกั (กิโลกรัม), การคาดคะเนปริมาตรของส่ิงของและความจุของภาชนะ 
(ลิตร)     การวดัความยาว (เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร)   การตวง  (ลิตร  มิลลิลิตร) บอกความสัมพนัธ์ของ
หน่วยการวดัความยาว (มิลลิเมตรกบัเซนติเมตร   เซนติเมตรกบัเมตร)  หน่วยการชัง่ (กิโลกรัมกบัขีด   ขีดกบั
กรัม  กิโลกรัมกบักรัม), ความสัมพนัธ์ของหน่วยเวลา (นาทีกบัชั่วโมง ชั่วโมงกบัวนั วนักบัสัปดาห์ วนักบั
เดือน เดือนกบัปี วนักบัปี)  อ่านและเขียน  เวลา (ช่วง 5 นาที)โดยใช้จุด จ านวนเงินโดยใช้จุด, บนัทึกรายรับ
รายจ่าย, บนัทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา แกปั้ญหาและแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว  การ
ชัง่ การตวง เงิน และเวลา (บวก ลบ) บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของส่ิงของท่ีมี
ลกัษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ  รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหล่ียม   รูปส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม รูปหกเหล่ียม 
รูปแปดเหล่ียม,รูปเรขาคณิตต่าง ๆ   ท่ีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มรอบตวั     ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตร
จากรูปท่ีก าหนดให ้เขียน ช่ือจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ เส้นตรง มุม และสัญลกัษณ์,  
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รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้ในแบบต่างๆ บอกจ านวน
และความสัมพนัธ์ของแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 3 ทีละ 4  ทีละ 25  ทีละ 50  และลดลงทีละ 3  ทีละ 4  
ทีละ 5   ทีละ 25   ทีละ 50   และแบบรูปซ ้ า  แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่างขนาดหรือสีท่ีสัมพนัธ์กนัสองลกัษณะ   
รวบรวมและจ าแนกขอ้มูล  เก่ียวกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั   อ่านขอ้มูลจาก
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอยา่งง่าย  
               โดยใชท้กัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆได ้
อยา่งเหมาะสมรู้จกัใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
               เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะในการคิดค านวณ การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล   การส่ือสารส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
สร้างสรรค์   มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเช่ือมัน่ในตนเอง
สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ   มีความรักชาติ ศาสตร์ กษตัริย ์มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยัใฝ่เรียนรู้ รู้จกัใช้
ชีวิตอยา่งพอเพียง   มีความมุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวดั  
ค 1.1  ป.3/1 ,ป.3/2  
ค 1.2  ป.3/1 ,ป.3/2 
ค 2.1  ป.3/1 ,ป.3/2 ,ป.3/3 ,ป.3/4 ,ป.3/5 ,ป.3/6 
ค 2.2  ป.3/1 ,ป.3/2 ,ป.3/3   
ค 3.1  ป.3/1 ,ป.3/2 ,ป.3/3     
ค 3.2  ป.3/1 ,ป.3/2 
ค 4.1  ป.3/1 ,ป.3/2 
ค 5.1  ป.3/1 ,ป.3/2   
ค 6.1  ป.3/1 ,ป.3/2 ,ป.3/3 ,ป.3/4 ,ป.3/5 ,ป.3/6 

รวมทั้งหมด  28  ตัวช้ีวดั  
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         ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค14101 คณิตศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา  160  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษา  ฝึกทกัษะ การเขียนและอ่าน ตวัเลขฮินดูอารบิก  ตวัเลขไทยและตวัหนังสือแสดง

จ านวนนับ  ศูนย์  เศษส่วน จ านวนคละและทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง  การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจาย  เปรียบเทียบและเรียงล าดบั  จ  านวนนับ และศูนย ์ เศษส่วน จ านวนคละ และทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่ง ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และการประมาณผลลพัธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร การหาค่า
ของตวัไม่ทราบค่าในประโยคการบวก การลบ ของจ านวนนับท่ีมากกว่า 100,000 และ 0  หาค่าของตวัไม่
ทราบในประโยคสัญลกัษณ์ แสดงการคูณ ของจ านวนหลายหลกั 2 จ  านวน ท่ีผลคูณไม่ 6 หลกั และประโยค
สัญลกัษณ์ แสดงการหาร ท่ีตวัตั้งไม่เกิน 6 หลกั ตวัหารไม่เกิน 2 หลกั ตวัหลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลกัของจ านวนนบั  และการใช ้ ๐  เพื่อยึดต าแหน่งของหลกั  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และ บวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคน  จ านวนนบัและศูนย ์หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบั
จ านวนมากกว่าส่ีหลกั  การคูณจ านวนมากกว่าหน่ึงหลกักบัจ านวนมากกว่าสองหลกั  การหารท่ีตวัหารไม่
เกินสามหลกั  การเฉล่ีย  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของโจทยปั์ญหา และโจทยปั์ญหาระคนของจ านวน
นบัและศูนย ์ โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ 2 ขั้นตอน ของทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง โจทยปั์ญหาการคูณ
จ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนมากกวา่ส่ีหลกั  โจทยปั์ญหาการคูณจ านวนมากกวา่หน่ึงหลกักบัจ านวนมากกวา่
สองหลกั   

การหารท่ีตวัหารไม่เกินสามหลกั   การบวก   ลบ   คูณ  หารระคน หาผลบวก ผลลบของเศษส่วน 
และจ านวนคละท่ีตวัส่วนตวัเป็นพหุคูณ ของอีกตวัหน่ึงและ การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ  
การหาร   บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดัความยาว  (เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกบัเมตร  วากบัเมตร)  น ้ าหนกั  ปริมาตรหรือความจุ   หน่วยการชัง่  (กรัมกบักิโลกรัม  กิโลกรัมกบั
เมตริกตนั  ขีดกับกรัม)  หน่วยการตวง  (มิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตร  มิลลิลิตรกับลิตร  ลูกบาศก์
เซนติเมตรกบัลิตร)  และหน่วยเวลา  (วินาทีกบันาที  นาทีกบัชัว่โมง  ชัว่โมงกบัวนั  วนักบัสัปดาห์  วนักบั
เดือน  สัปดาห์กับปี  เดือนกบัปี  วนักบัปี)    หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากเป็นตารางหน่วยและตาราง
เซนติเมตร  บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาเป็นนาฬิกาและนาที   อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด  และบอก
ระยะเวลา คาดคะเน  ความยาว (เมตร  เซนติเมตร วา)   น ้ าหนกั (กิโลกรัม  ขีด)   ปริมาตรหรือความจุ (ลิตร) 
แก้โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั  การวดัความยาว  การชัง่  การตวง  เงิน  และเวลา   อ่านและเขียน  บนัทึกรายรับ  
รายจ่าย   บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลาและการอ่านตารางเวลา  บอกชนิดของมุม  ช่ือมุม  
ส่วนประกอบของมุม  และเขียนสัญลกัษณ์แทนมุม   เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกนั  พร้อมทั้ง
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ใช้สัญลกัษณ์แสดงการขนาน   ส่วนประกอบของรูปวงกลม  (จุดศูนยก์ลาง  รัศมี  เส้นผ่านศูนยก์ลาง  และ
เส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปวงกลม)  รูปใดหรือส่วนใดของส่ิงของมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  และ
จ าแนกไดว้า่เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้   รูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปท่ีมีแกนสมมาตร  
และบอกจ านวนแกนสมมาตร  การประดิษฐ์ลวดลายโดยใชรู้ปเรขาคณิต  บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ ใน
แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเท่ากนั   แบบรูปของ       รูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ   สถิติและ
ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้  รวบรวมและจ าแนกขอ้มูล  อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพ   แผนภูมิแท่งและตาราง
สองทาง    เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง 

  โดยจดัประสบการณ์ กิจกรรม เพื่อฝึกทกัษะการคิด การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม ใช้วิธีการคิดท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การน าเสนอ เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
สามารถน าไปใช ้ในการเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

 เห็นคุณค่า มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบ  มีความรอบคอบ 
มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและเช่ือมัน่ในตนเองรู้จกัน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ในการด ารงชีวติไดอ้ยา่ง
พอเพียง   

 

 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวดั    
 ค 1.1  ป.4/1, ป4/2, ป.4/3, ป4/4, ป.4/5, ป4/6, ป.4/7, ป4/8, ป.4/9, ป4/10,  
  ป.4/11, ป4/12, ป.4/13, ป4/14, ป.4/15, ป4/16 
 ค 1.2  (มีการจดัการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานแต่ไม่วดัผล) 
 ค 2.1  ป.4/1, ป.4/2,  ป.4/3 
 ค 2.2  ป.4/1, ป.4/2 
 ค 3.1  ป.4/1 
รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ค15101 คณิตศาสตร์            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5           เวลา  160  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหา

ค าตอบของโจทยปั์ญหาโดยใชบ้ญัญติัไตรยางศ ์หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวน
คละ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน หาผลคูณของ
ทศนิยมท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง หาผลหารท่ีตัวตั้ งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 
ต าแหน่ง และตวัหารเป็นจ านวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาร้อยละ
ไม่เกิน 2 ขั้นตอน 

แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาว น ้ าหนกั ท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม แสดงวธีิหาค าตอบของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะ
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก แสดงวิธีหาค าตอบของโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ี
ของรูปส่ีเหลี่ยมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับ
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีก าหนดให้ จ  าแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูป
ส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เม่ือก าหนดความยาวของดา้นและขนาดของมุมหรือเม่ือก าหนดความยาวของเส้นทแยง
มุม และบอกลกัษณะของปริซึม  

ใช้ขอ้มูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทยปั์ญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากขอ้มูลท่ีเป็น
จ านวนนบั  

 

   
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวดั    

 
ค 1.1  ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5,  ป.56,  ป.5/7,  ป.5/8,  ป.5/9   
ค 2.1  ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4   
ค 2.2  ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4  
ค 3.1  ป.5/1,  ป.5/2   

 

รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวดั 
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 ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ค16101 คณิตศาสตร์                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6               เวลา  160  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
    ศึกษาฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผลและฝึกการแก้ปัญหาในเร่ืองการเขียนและอ่าน  
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง, การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย, การเขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งในรูป
เศษส่วน   การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ 10, 100, 1,000ในรูปทศนิยม   เปรียบเทียบและ
เรียงล าดบั  เศษส่วน และทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง, หลกั  ค่าประจ าหลกั และค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั
ของทศนิยมสามต าแหน่ง  การบวก  ลบ  คูณ  หาร และบวก  ลบ  คูณ  หารระคน ของเศษส่วน จ านวนคละ 
และทศนิยม, การบวก   การลบ การคูณ  การหาร และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนทศนิยมท่ีมีผลลพัธ์เป็น
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ   โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ 
จ านวนนบั  เศษส่วน   จ  านวนคละ     ทศนิยม และร้อยละ  การสร้างโจทยปั์ญหา การคูณ  การหาร และการ
คูณ  หารระคนของทศนิยม, โจทยปั์ญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงโจทยปั์ญหาร้อยละเก่ียวกบัการ
หาก าไร  ขาดทุน  การลดราคา   การหาราคาขาย   การหาราคาทุน และดอกเบ้ีย   บอกค่าประมาณใกลเ้คียง
จ านวนเตม็  หลกัต่าง ๆ ของจ านวนเต็มหม่ืน   เต็มแสน  และเต็มลา้นนบั   และน าไปใชไ้ด ้  ค่าประมาณของ
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง,สมบติัการสลบัท่ี   การเปล่ียนหมู่   แจกแจงการบวก การคูณ  การบวก  ลบ  คูณ  
หารระคน ห.ร.ม. และ ค.ร.น.   จ  านวนนับตัวประกอบ   จ  านวนเฉพาะ และ ตวัประกอบเฉพาะ อธิบาย
เส้นทางหรือบอกต าแหน่งของส่ิงต่างๆ โดยระบุทิศทางและระยะทางจริงจากรูปภาพ แผนท่ี  และ แผนผงั   
ทิศ   การบอกต าแหน่งโดยใช้ทิศ   มาตราส่วน   การอ่านแผนผงั   หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใช้ความยาว
ของดา้นและสมบติัของเส้นทแยงมุม   หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปวงกลม    แกปั้ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ี   
ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม   คาดคะเนพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม,โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความ
ยาวรอบรูป พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม และ พื้นท่ีของรูปวงกลม ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก , 
เขียนแผนผงัแสดงต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ และแผนผงัแสดงเส้นทางการเดินทางและ  การเขียนแผนผงั
โดยสังเขป บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก ทรงกลม   ทรงกระบอก กรวย ปริซึม  พีระมิด  สมบติัของเส้นทแยงมุม  ของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ   
คุณสมบติัของเส้นตรงท่ีขนานกนัโดยอาศยัมุมแยง้ และอาศยัผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บนขา้ง
เดียวกนั   ของเส้นตดัเป็น 180 องศา, ประดิษฐ์ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย  ปริซึม และ พีระมิด 
จากรูปคล่ีหรือ  รูปเรขาคณิตสองมิติ, สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ   แกปั้ญหาเก่ียวกบัแบบรูปเขียนสมการจาก
สถานการณ์หรือปัญหา และแกส้มการพร้อมทั้งตรวจค าตอบ, สมการเชิงเส้นท่ีมีตวัไม่ทราบค่าหน่ึงตวั, การ
แกส้มการโดยใชส้มบติัของการเท่ากนัเก่ียวกบัการบวก  การลบการคูณ หรือการหาร,การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการ อ่านข้อมูลจากกราฟเส้น และแผนภูมิรูป วงกลม , เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น, 
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อธิบายเหตุการณ์โดยใช้   ค  าว่า เกิดข้ึนอย่างแน่นอน อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดข้ึนอย่างแน่นอน 
คาดคะเนเก่ียวกบัการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
              โดยใชท้กัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รู้จกัใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
              เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล การส่ือสารส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
สร้างสรรค์   มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ    มีความเช่ือมัน่ในตนเอง
สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ   มีความรักชาติ ศาสตร์ กษตัริย ์มีความซ่ือสัตยสุ์จริต   มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ รู้จกั
ใชชี้วิตอย่างพอเพียง   มีความมุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ   รวมทั้งเห็นคุณค่า
และเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวดั  
ค 1.1  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3   
ค 1.2  ป.6/1 ,ป.6/2    
ค 1.3  ป.6/1 ,ป.6/2   
ค 1.4  ป.6/1 ,ป.6/2    
ค 2.1  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3     
ค 2.2  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3   
ค 3.1  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3    
ค 3.2  ป.6/1 ,ป.6/2    
ค 4.1  ป.6/1   
ค 4.1  ป.6/1    
ค 5.1  ป.6/1 ,ป.6/2    
ค 5.2  ป.6/1    
ค 6.1  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3 ,ป.6/4 ,ป.6/5 ,ป.6/6  รวมทั้งหมด  31  ตัวช้ีวดั 
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         ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ค 14201 โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                   เวลา 40 ชัว่โมง     
       ………………………………………………………………………………………………………. 

วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบ ของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบัและศูนย ์
โจทยปั์ญหาการบวก การลบ, โจทยปั์ญหาการคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนมากกวา่ ส่ีหลกั, โจทยปั์ญหา
การคูณจ านวนมากกวา่หน่ึงหลกักบัจ านวนมากกวา่สองหลกั, การหารท่ีตวัหารไม่เกินสามหลกัการบวก ลบ 
คูณ หารระคนและการสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร 

ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหาใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม, ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของ โจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบัและศูนย ์ 
พร้อมทั้งตระหนกั ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ และ สร้างโจทยไ์ด ้

     2. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
     3. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    4. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    5.  ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม 
    6 . เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

 
รวม   6    ผลการเรียนรู้ 
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         ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ค 15201 โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                   เวลา 40 ชัว่โมง     
       ………………………………………………………………………………………………………. 

วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ ของโจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนับ  เศษส่วน 
ทศนิยม และร้อยละ, การบวก การลบ การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ, 
โจทยปั์ญหาท่ีใช้บญัญัติไตรยางศ์ โจทยปั์ญหาการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม โจทยปั์ญหาร้อยละใน
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงโจทยปั์ญหาร้อยละเก่ียวกบัการหาก าไร ขาดทุน การลดราคาและการหาราคาขาย 
 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหาใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม, ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้
อยา่งเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของ โจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของจ านวนนบั เศษส่วน  
ทศนิยม และ ร้อยละ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  และสร้างโจทยปั์ญหา 
เก่ียวกบัจ านวนนบัได ้
    2. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
    3. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
อยา่งเหมาะสม 
    4. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    5. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
    6. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
    7. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

รวม   7    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                   กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                         โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 
 

60 

         ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ค 16201 โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  3                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                   เวลา 40 ชัว่โมง     
       ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบ  โจทยปั์ญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ  จ านวนนับ เศษส่วน 
จ านวนคละ ทศนิยม และร้อยละ   
 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหาใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม, ให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้
อยา่งเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของ  โจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของ จ านวนนบั  เศษส่วน  
จ านวนคละ ทศนิยม  และร้อยละ  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  และสร้างโจทย์
ปัญหาเก่ียวกบัจ านวนนบัได ้
    2. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
    3. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
อยา่งเหมาะสม 
   4. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   5. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
   6. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
   7. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

รวม   7    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                   กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                         โรงเรียนบ้านบงึเนียมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 
 

61 

 
 

 
 
รายวชิาพืน้ฐาน   

  ❑ ค21101 คณิตศาสตร์ 1 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต 

  ❑ ค21102 คณิตศาสตร์ 2 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

❑ ค22101 คณิตศาสตร์ 3 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

❑ ค22102 คณิตศาสตร์ 4 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

❑ ค23101 คณิตศาสตร์ 5 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

❑ ค23102 คณิตศาสตร์ 6 เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต   
 
รายวชิาเพิม่เติม   

  ❑ ค21201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 1 เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ❑ ค21202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 2 เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ ค22201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 3 เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ ค22202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 4 เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ ค23201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 5 เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ ค23202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 6 เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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          ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                       เวลา 60 ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และการจดัการเรียนรู้โดยใชป้ระสบการณ์หรือสถานการณ์ใน
ชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วันกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดยการปฏิบติัจริง  สรุปรายงาน และฝึก
ทกัษะกระบวนการเก่ียวกบัการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการ สมบติัของการด าเนินการ และการน าไปใช ้ เขา้ใจความหมายของเลขยกก าลงั สมบติัของเลขยก
ก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็บวก  การประยกุตใ์ชอ้ตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  เขา้ใจจ านวนตรรก
ยะและความสัมพนัธ์ของตรรกยะและใชส้มบติัของจ านวนตรรกยะ เขา้ใจและใช ้ความรู้ทางสถิติ ในการ
น าเสนอ ขอ้มูล และแปล ความหมาย ขอ้มูล รวมทั้งน าสถิติไปใชใ้นชีวติ จริง โดยใช ้เทคโนโลยท่ีี เหมาะสม 
ในการแกปั้ญหา คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวติจริง      

โดยจดัประสบการณ์ กิจกรรม เพื่อฝึกทกัษะการคิด การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม รู้จกัใชว้ธีิการคิดท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้
อยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืนๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  
 เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ ท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวนิยั  มีความ
รอบครอบรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ตนเอง รู้จกัน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ในการด ารงชีวติ
ไดอ้ยา่งพอเพียง   
 
ตัวช้ีวดั 
 ค 1.1 ม.1/1,  ม.1/2,   ม.1/3 
          ค 3.1   ม.1/1         

รวม   4   ตัวช้ีวดั 
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             ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค21102 คณิตศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                เวลา 60 ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษา ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และฝึกการแกปั้ญหา เขา้ใจ การใชส้มบติั ของการเท่ากนัและสมบติั
ของจ านวน เพื่อวเิคราะห์และแกปั้ญหาโดยใชส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักราฟ         
และความสัมพนัธ์เชิงเส้น  มีความรู้ทางเรขาคณิตและเคร่ืองมือ เช่นวงเวยีนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวตัอ่ืน ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้
เก่ียวกบัการสร้างน้ีไปประยกุตใ์ช ้และ มีเขา้ใจสามรถ ใชค้วามรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  ในการแกปั้ญหา คณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวติจริง      

 โดยจดัประสบการณ์ กิจกรรม เพื่อฝึกทกัษะการคิด การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม รู้จกัใชว้ธีิการคิดท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได้
อยา่งเหมาะสม ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืนๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  
 

 เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ ท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบวินยั  มีความรอบ
ครอบรับผดิชอบ มีวจิารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ตนเอง รู้จกัน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ในการด ารงชีวติได้
อยา่งพอเพียง   

 
ตัวช้ีวดั  
  ค 1.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3   
 ค 2.2 ม.1/1, ม.1/2   
รวม  5  ตัวช้ีวดั 
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               ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                       เวลา 60 ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
   ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทกัษะ / กระบวนการเกี่ยวกบั การแปลงทางเรขาคณติ การเล่ือนขนาน การ
สะทอ้น การหมุน การน าความรู้เก่ียวกบัการแปลงทางเรขาคณิตไปใชใ้นการแกปั้ญหา  ความเท่ากนัทุก
ประการ ความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหล่ียม การน าความรู้เก่ียวกบัความเท่ากนัทุกประการไปใชใ้น
การแกปั้ญหา  จ านวนตรรกยะ เลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็ การน าความรู้เก่ียวกบัเลขยกก าลงั
ไปใชใ้นการแกปั้ญหา  พหุนาม พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามดว้ยเอก
นามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม  การแยกตวัประกอบพหุนาม การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง  โดยใช้
สมบติัการแจกแจงก าลงัสองสมบูรณ์ผลต่างของก าลงัสอง  การสร้างทางเรขาคณติ การน าความรู้เก่ียวกบัการ
สร้างทางเรขาคณิตไปใชใ้นชีวติจริง โดยจดัประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทยปั์ญหาท่ีส่งเสริมการพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ การใหเ้หตุผล การวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การส่ือสาร  
การส่ือความหมาย และการน าเสนอโดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแกปั้ญหาการให้เหตุผล
ประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

เพื่อใหส้ามารถใชค้วามรู้  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จกัใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการในการแกปั้ญหา  ใชเ้หตุผล
ประกอบการตดัสินใจ ใชภ้าษา และสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการ
น าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน สามารถเช่ือมโยงและน าความรู้  หลกัการกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชชี้วติประจ าวนั รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถท างานอยา่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ  มี
วจิารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
รหัสตัวช้ีวดั 
ค ๑.๑ ม.๒/๑ 
ค ๑.๒ ม.๒/๑ 
ค ๑.๒ ม.๒/๒   
ค ๒.๒ ม .๒/๑ 
 ค ๒.๒ ม.๒/๓ 
ค ๒.๒ ม.๒/๔ รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวดั 
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          ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค22102 คณิตศาสตร์ 4                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                                              เวลา 60 ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทกัษะ / กระบวนการเกี่ยวกบัเร่ือง  จ านวนจริง จ  านวนอตรรกยะจ านวนจริงรากท่ี

สองและรากท่ีสามของจ านวนตรรกยะการน าความรู้เก่ียวกบัจ านวนจริงไปใช ้ ทฤษฏีบทพทีาโกรัส ทฤษฎีบทพี
ทาโกรัสและบทกลบัการน าความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบัไปใชใ้นชีวติจริง เส้นขนาน สมบติั
เก่ียวกบัเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม ความเท่ากนัทุกประการ ความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหล่ียมการน า
ความรู้เก่ียวกบัความเท่ากนัทุกประการไปใชใ้นการแกปั้ญหา พืน้ทีผ่วิและปริมาตร การหาพื้นท่ีผวิของปริซึมและ
ทรงกระบอก  การน าความรู้เก่ียวกบัพื้นท่ีผวิของปริซึมและทรงกระบอกไปใชใ้นการแกปั้ญหา  การหาปริมาตร
ของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้เก่ียวกบัปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใชใ้นการแกปั้ญหา  
สถิติ การน าเสนอและวเิคราะห์ขอ้มูล  แผนภาพจุด  แผนภาพตน้-ใบ  ฮิสโตแกรม  ค่ากลางของขอ้มูลการแปล
ความหมายผลลพัธ์  การน าสถิติไปใชใ้นชีวติจริง   

โดยจดัประสบการณ์  กิจกรรม หรือ โจทยปั์ญหาท่ีส่งเสริมการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ การใหเ้หตุผล การวิเคราะห์ การแกปั้ญหา การส่ือสาร  การส่ือความหมาย 
และการน าเสนอโดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการคิดค านวณการแกปั้ญหาการให้เหตุผลประกอบการ
ตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

 เพื่อใหส้ามารถใชค้วามรู้  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม รู้จกัใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการในการแกปั้ญหา  ใชเ้หตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ ใชภ้าษา และสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการน าเสนอไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและชดัเจน สามารถเช่ือมโยงและน าความรู้  หลกัการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ และใชชี้วติประจ าวนั รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สามารถท างานอยา่งมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 
รหัสตัวช้ีวดั   

 ค ๑.๑ ม.๒/๒ ,  ค ๒.๑ ม.๒/๑  
  ค ๒.๑ ม.๒/๒ , ค ๒.๒ ม.๒/๕  
 ค ๒.๒ ม.๒/๒,  ค ๒.๒ ม.๒/๔ 
 ค ๓.๑ ม.๒/๑  รวมทั้งหมด  7 ตัวช้ีวดั 
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  ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                                          เวลา 60 ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
              ศึกษาฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผลและฝึกการแกปั้ญหาในเร่ือง การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก  การหาปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด  กรวยและทรงกลม การเปรียบเทียบหน่วยความจุ  
หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกนัและต่างระบบ  การเลือกใช้หน่วยการวดัเก่ียวกบัความจุหรือปริมาตร  การ
คาดคะเนเก่ียวกบัการวดัในสถานการณ์ต่างๆ  การใช้ความรู้เก่ียวกบัพื้นท่ี  พื้นท่ีผิวและปริมาตรแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ การอธิบายลกัษณะและสมบติัของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลม   สมบติั
การคล้ายกันของรูปสามเหล่ียมและเง่ือนไขท่ีท าให้รูปสามเหล่ียมสองรูปคล้ายกัน และน าสมบัติของรูป
สามเหล่ียมท่ีคล้ายกนันั้นไปใช้ในการใช้เหตุผลและแก้ปัญหา เขียนกราฟแสดงความเก่ียวขอ้งระหว่างปริมาณ
สองชุดท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น  เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตวัแปร   

การอ่านและแปลความหมายของกราฟท่ีก าหนดให้ การแกร้ะบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปรการน า
ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปรไปใชแ้กปั้ญหา 
               โดยใชท้กัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รู้จกัใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
               เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล การส่ือสารส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
สร้างสรรค์   มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเช่ือมัน่ในตนเอง
สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ   มีความรักชาติ ศาสตร์ กษตัริย ์มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ รู้จกัใช้
ชีวิตอยา่งพอเพียง   มีความมุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ   รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวดั 
 ค 2.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4    ค 2.2  ม.3/1  
 ค 3.1  ม.3/1       ค 3.2  ม.3/1  
 ค 4.2  ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 
 ค 6.1   ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6             รวมทั้งหมด  17  ตัวช้ีวดั 
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      ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ค23102 คณิตศาสตร์ 6            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                เวลา 60 ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
   ศึกษาฝึกทกัษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผลและฝึกการแกปั้ญหาในเร่ืองการแกอ้สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว  ใช้ความรู้เก่ียวกบัอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวหาค าตอบของโจทยปั์ญหา  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การหาค่ากลางของขอ้มูลและการน าไปใช้   การน าเสนอขอ้มูล   การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการน าเสนอ   การ
ทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  การใช้ความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ การใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตดัสินใจ 
             โดยใชท้กัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง 
เหมาะสมรู้จกัใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
             เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจมีทกัษะในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  การให้เหตุผล การส่ือสารส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
สร้างสรรค ์  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเองสามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบ   มีความรักชาติ ศาสตร์ กษตัริย ์มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  รู้จกัใช้ชีวิต
อยา่งพอเพียง   มีความมุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ   รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ค 4.2  ม.3/1   
ค 5.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 
ค 5.2  ม.3/1 
ค 5.3  ม.3/1 ,ม.3/2 
ค 6.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 

รวมทั้งหมด  14  ตัวช้ีวดั 
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            ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ค21201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1               เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  ฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ฝึกทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์   และสามารถน าความรู้ไปประยกุตไ์ด ้  ในเน้ือหาเก่ียวกบัการประยกุต ์ 1     จ  านวนและตวัเลข   
การประยกุตข์องจ านวนเตม็และเลขยกก าลงั   การสร้างรูปพื้นฐานทางเรขาคณิต 

พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการคิดค านวณ   มีทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   สามารถแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  และใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   สามารถให้เหตุผล  
ส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ พร้อมกับมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัรูปเรขาคณิต  จ านวนนบั  ร้อยละในชีวติประจ าวนั  ปัญหาชวนคิด และทกัษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่าง ๆ  ได ้

2.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
3.  อ่านและเขียนตวัเลขโรมนัได ้
4.  บอกค่าของเลขโดดตวัเลขฐานต่าง ๆ  ท่ีก าหนดใหไ้ด ้
5.  เขียนตวัเลขท่ีก าหนดให้เป็นตวัเลขฐานต่าง ๆ ได ้
6. ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
7.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัจ านวนเตม็และเลขยกก าลงัในการแกปั้ญหาได ้
8.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
9.  ใชก้ารสร้างพื้นฐานสร้างรูปท่ีซบัซอ้นข้ึนได ้

            10.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
รวม   10 ผลการเรียนรู้ 
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              ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ค21202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  ฝึกทักษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ฝึกทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์   และสามารถน าความรู้ไปประยกุตไ์ด ้  ในเน้ือหาเก่ียวกบั 
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล  พหุนาม  การประยุกต์ 2  การประยุกต์ของเศษส่วนและ

ทศนิยมและการเสริมสร้างทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการคิดค านวณ   มีทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์   สามารถแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  และใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   สามารถให้เหตุผล  
ส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ พร้อมกบัมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์    
 
ผลการเรียนรู้ 

1.ใชค้วามรู้เก่ียวกบัขอ้ความคาดการณ์  ประโยคเง่ือนไข  บทกลบัของประโยคเง่ือนไข  การให ้
เหตุผล  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่าง ๆ  และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

2.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
3.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบั แบบรูปของจ านวน  ข่ายงาน  การประยกุตข์องเศษส่วนและทศนิยมในการ 

แกปั้ญหา และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
4.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
5. ระบุนิพจน์ท่ีเป็นเอกนามและไม่เป็นเอกนาม  และแสดงการบวก  การลบเอกนามได ้
6.  เขียนพหุนามในรูปพหุนามในรูปผลส าเร็จ  และระบุดีกรีของพหุนาม  พจน์แต่ละพจน์ในพหุ 

นามได ้
7.  อธิบายและหาผลลพัธ์ของการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  พหุนามได้ 
8. ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้

รวม   8 ผลการเรียนรู้ 
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ค22201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 3                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1               เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  ฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ฝึกทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   และสามารถน าความรู้ไปประยกุตไ์ด ้  ในเน้ือหาเก่ียวกบัสมบติัของเลขยกก าลงั  พหุนามและ
เศษส่วนของพหุนาม  การประยกุตเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ  การประยกุตข์องการแปลงทางเรขาคณิต 

พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการคิดค านวณ   มีทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   สามารถแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  และใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   สามารถให้เหตุผล  
ส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ พร้อมกับมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัรูปเรขาคณิต จ านวนนบั  ร้อยละในชีวิตประจ าวนั  ปัญหาชวนคิด และทกัษะ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหาต่างๆ  ได ้

2.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
3.  อ่านและเขียนตวัเลขโรมนัได ้

4.  บอกค่าของเลขโดดตวัเลขฐานต่าง ๆ  ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

5.  เขียนตวัเลขท่ีก าหนดใหเ้ป็นตวัเลขฐานต่าง ๆ ได ้

6. ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้

7.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วน สัดส่วนและร้อยละแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

8.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัการเล่ือนขนาน การสะทอ้นและการหมุนในการสร้างสรรคง์านศิลปะหรือ 

ออกแบบได ้ 

9.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
รวม   9 ผลการเรียนรู้ 
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   ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ค22202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 4                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                         เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  ฝึกทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์   และสามารถน าความรู้ไปประยกุตไ์ด ้  ในเน้ือหาเก่ียวกบั 
การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง  สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว  การแปรผนั 
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการคิดค านวณ   มีทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์   สามารถแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  และใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   สามารถให้เหตุผล  
ส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ พร้อมกับมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์    
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชคุ้ณสมบติัการแจกแจงได้ 
2.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูใ่นรูป ax2 + bx + c  เม่ือ a,b,c เป็นค่าคงตวัและ 0a  ได ้
3.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูใ่นรูปก าลงัสองสมบูรณ์ได ้
4.  แยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูใ่นรูปผลต่างของก าลงัสองได ้
5.  แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้
6.  แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชก้ารแยกตวัประกอบได ้
7.  เขียนสมการแสดงการแปรผนัระหวา่งปริมาณต่าง ๆ ท่ีแปรผนัต่อกนัได ้
8.  แกปั้ญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าหนดโดยใชค้วามรู้เก่ียวกบัการแปรผนัได ้
9.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้

รวม   9 ผลการเรียนรู้ 
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ค23201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 5               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษา  ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  ฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  ฝึกทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์   และสามารถน าความรู้ไปประยกุตไ์ด ้  ในเน้ือหาเก่ียวกบั 
กรณฑท่ี์สอง   การแยกตวัประกอบของพหุนาม   สมการก าลงัสอง   พาราโบลา   พื้นท่ีผวิและ

ปริมาตร 
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการคิดค านวณ   มีทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์   สามารถแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  และใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   สามารถให้เหตุผล  
ส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ พร้อมกับมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์    
ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองกรณฑท่ี์สอง แสดงการบวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูป  
a และน าความรู้เร่ือง กรณฑท่ี์สองไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

2. นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีอยูใ่นรูปก าลงัสอง 
สมบูรณ์ ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเตม็ และน าความรู้เร่ือง การแยกตวัประกอบของพหุนามไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาได ้

3. นกัเรียนมีความรู้เร่ืองสมการก าลงัสองตวัแปรเดียว และน าความรู้เร่ืองสมการก าลงัสองไปใชใ้น 
การแกปั้ญหาได ้

4. นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ือง พาราโบลา สมการพาราโบลา และกราฟของพาราโบลา และน า 
ความรู้เร่ืองพาราโบลาไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

5. นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ือง ปริมาตรและพื้นท่ีผวิ และน าความรู้เร่ืองปริมาตรและพื้นท่ีผวิไปใช ้
ในการแกปั้ญหาได ้
รวม   5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                   กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ค23202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 6              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                  เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………….    

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  ฝึกทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   และสามารถน าความรู้ไปประยุกตไ์ด ้ในเน้ือหาเก่ียวกบัการให้เหตุผลเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม
และรูปส่ีเหล่ียม   ระบบสมการ   วงกลม   เศษส่วนของพหุนาม 

พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ  มีทกัษะในการคิดค านวณ  มีทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   สามารถแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  และใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   สามารถให้เหตุผล  
ส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์  และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ พร้อมกบัมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์    
 
ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนมีความรู้เร่ือง การใหเ้หตุผลทางเรขาคณิต และน าความรู้เร่ือง การให้เหตุทางเรขาคณิตไป 
ใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

2. นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองระบบสมการ  ท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง และน าความรู้เร่ืองระบบสมการ 
ไปใชแ้กปั้ญหาได ้

3. นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองระบบสมการ  ท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง และน าความรู้เร่ืองระบบสมการ 
ไปใชแ้กปั้ญหาได ้

4. นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ือง เศษส่วนของพหุนาม และน าความเร่ืองเศษส่วนของพหุนามไปใช ้
ในการแกปั้ญหาได ้
รวม   4  ผลการเรียนรู้ 
 


