
 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

50 
ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 

รหัสวชิา   ค21101    คณติศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   60  คาบ  จ านวน  1.5  หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
สมบติัของจ านวนนบั  จ  านวนเฉพาะและการแยกตวัประกอบ  ตวัหารร่วมมากและการน าไปใช ้ ตวั

คูณ ร่วมนอ้ยและการน าไปใช ้  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ห.ร.ม และ ค.ร.น. กบัจ านวนนบัทั้งสอง 
ระบบจ านวนเต็ม   การบวกจ านวนเต็ม  การลบจ านวนเต็ม  การคูณจ านวนเต็ม การหารจ านวนเต็ม 

สมบติัของจ านวนเตม็ 
เลขยกก าลงั  ความหมายของเลขยกก าลงั  การคูณเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเต็ม การหาร

เลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็บวก สัญกรณ์วทิยาศาสตร์ 
พื้นฐานทางเรขาคณิต   ส่วนของเส้นตรง การสร้างมุม การสร้างเส้นตั้งฉาก  การน าการสร้างพื้นฐาน

ไปสร้างรูปเรขาคณิตอยา่งง่าย       
โดยจดัประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้

โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  
การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  และ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 
รหัสตัวช้ีวดั 

ค 1.1  ม.1/1 – ม.1/2          
ค 1.2  ม.1/1 -  ม.1/4         
ค 1.4  ม.1/1         
ค 3.1  ม.1/1 -  ม.1/3  
ค 6.1  ม.1 - 3/1 - ม.1 - 3/6 

 
รวมทั้งหมด    16    ตวัช้ีวดั 



 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

51 
ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 

รหัสวชิา   ค21102    คณติศาสตร์ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2  เวลา   60  คาบ  จ านวน  1.5  หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
เศษส่วน  การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน การคูณและการหารเศษส่วน  

โจทยปั์ญหาเศษส่วน 
ทศนิยม   เศษส่วนกบัทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวกและการลบทศนิยม  การคูณและการ

หารทศนิยม  โจทยปั์ญหาทศนิยม 
การประมาณค่า   ค่าประมาณ การปัดเศษ  การประมาณค่าและการน าการประมาณค่าไปใช ้
คู่อนัดบัและกราฟ  คู่อนัดับ  กราฟของคู่อนัดับ การอ่านและการแปลความหมายของกราฟบน

ระนาบพิกดัฉาก      การเขียนกราฟแสดงความเก่ียวขอ้งของปริมาณ 2 ชุด 
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  แบบรูปและความสัมพนัธ์  ค  าตอบของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

สมบติัของการเท่ากนั  การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  การอธิบาย

ลกัษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติกบัภาพสองมิติ  การอธิบายภาพสองมิติท่ีไดจ้ากการมองดา้นหนา้ ดา้นขา้ง
และดา้นบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาดหรือประดิษฐ์รูปเราขาคณิตท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์เม่ือ
ก าหนดภาพสองมิติท่ีไดจ้ากการมองดา้นหนา้ ดา้นขา้ง หรือดา้นบน 

โดยจดัประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้
โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  
การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  และ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
รหัสตัวช้ีวดั 

ค 1.1  ม.1/1   ค 1.2  ม.1/2 - ม.1/3     ค 1.3  ม.1/1    ค 3.1  ม.1/4 – ม.1/6   ค 4.1  ม.1/1                    
ค 4.2  ม.1/1 – ม.1/5      ค 5.2  ม.1/1        ค 6.1  ม.1 - 3/1 - ม.1 - 3/6 
รวมทั้งหมด    20    ตวัช้ีวดั 



 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

52 
ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

รหัสวชิา  ค22101    คณติศาสตร์ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2   ภาคเรียนที ่1             เวลา   60  คาบ  จ านวน  1.5  หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
 อตัราส่วนและร้อยละ  อตัราส่วน  สัดส่วน ร้อยละ การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอตัราส่วนและร้อยละ  
การวดัหน่วยความยาว  พื้นท่ี การแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัโดยใช้ความรู้เก่ียวกบัพื้นท่ี 
การคาดคะเน  แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม การแปลงทางเราขาคณิต การเล่ือนขนาน การ
สะทา้น การหมุน ความเท่ากนัทุกประการ ความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหล่ียม รูปสามเหล่ียมสองรูป
ท่ีสัมพนัธ์กนัแบบ ดา้น-มุม-ดา้น  ดา้น-ดา้น-ดา้น 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดย
การปฏิบติัจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแกปั้ญหา การให้
เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการท่ี
ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ค 1.1  ม.2/4     

ค 2.1  ม.2/1 -  ม.2/3     
ค 2.2  ม.2/1     
ค 3.2  ม.2/1 , ม.2/3 , ม.2/4     
ค 4.2  ม.2/2           
ค 5.1  ม.2/1 
ค 5.2  ม.2/1 
ค 6.1  ม.1 - 3/1 - ม.1 - 3/6 
 

รวมทั้งหมด    17    ตวัช้ีวดั 
 



 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

53 
ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 

 

รหัสวชิา  ค22102    คณติศาสตร์ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคเรียนที ่2            เวลา   60  คาบ  จ านวน  1.5  หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจ านวนจริง   จ  านวนตรรกยะ    จ  านวนอตรรกยะ  รากท่ีสอง   รากท่ีสาม  
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว   การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว   การแกโ้จทยส์มการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว   ทฤษฎีบทบีทาโกรัส   บทกลบัของทฤษฎีบทบีทาโกรัส   การแกปั้ญหาหรือสถานการณ์
โดยใชท้ฤษฎีบทบีทาโกรัสและบทกลบั   เส้นขนาน   สมบติัของเส้นขนาน   รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพนัธ์
กนัแบบ มุม - มุม - ด้าน   การให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้สมบติัของเส้นขนานและความเท่ากันทุก
ประการของรูปสามเหล่ียม 
 โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้โดย
การปฏิบติัจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแกปั้ญหา การให้
เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการท่ี
ไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ค 1.1  ม.2/1 - ม.2/3         

ค 1.2  ม.2/1 -  ม.2/2         
ค 1.3  ม.2/1         
ค 1.4  ม.2/1         
ค 3.2  ม.2/2                       
ค 4.2  ม.2/1 
ค 6.1  ม.1 - 3/1 - ม.1 - 3/6 

 
รวมทั้งหมด    15    ตวัช้ีวดั 



 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

54 
ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

 

รหัสวชิา   ค23101    คณติศาสตร์ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคเรียนที ่1  เวลา   60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
 ปริมาตรและพืน้ผิว  อธิบายลกัษณะ  สมบติั  หาพื้นท่ี  ปริมาตรของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  
กรวยและทรงกลม  เปรียบเทียบหน่วยความจุหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกนัหรือต่างระบบกนัเลือกใช้
หน่วยการวดัเก่ียวกบัความจุหรือปริมาตรไดอ้ย่างเหมาะสม  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัพื้นท่ี  พื้นผิว  และปริมาตร
แกปั้ญหาต่าง  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  พร้อมทั้งการตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
 กราฟ  เขียนกราฟแสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งปริมาณสองชุดท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น  เขียนกราฟ
ของสมการเชิงเส้นสองตวัแปร  อ่านและแปลความหมายของกราฟท่ีก าหนดใหไ้ด ้

 ระบบสมการเชิงเส้น  อ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเส้น  แกร้ะบบสมการ
เชิงเส้นสองตวัแปร  น าระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปรไปใช้ในการแกปั้ญหาได้  พร้อมทั้งตระหนกัถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้

 ความคล้าย  บอกสมบติัและเง่ือนไขของความคลา้ยกนัของสามเหล่ียมสองรูป  ใชส้มบติัของรูป
สามเหล่ียมท่ีคลา้ยในการใหเ้หตุผลและแกปั้ญหา 

โดยจดัประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้
โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  
การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  และ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
รหัสตัวช้ีวดั 

ค 2.1  ม.3/1 - 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     
ค 6.1  ม.1 - 3/1 - ม.1 - 3/6 

 
รวมทั้งหมด    15    ตวัช้ีวดั 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 

 อสมการ  แกอ้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวหาค าตอบ
ของโจทยปั์ญหา  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้

 สถิติ  ก าหนดประเด็น  เขียนขอ้ค าถาม  ก าหนดวิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสม หา
ค่ากลางของข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถ่ี  เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลท่ีก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
น าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม  อ่าน  แปลความหมาย  และวเิคราะห์ขอ้มูลจากการน าเสนอขอ้มูลท่ีก าหนด 
อภิปรายและให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารทางสถิติท่ีสมเหตุสมผล  ตระหนกัถึงความคลาดเคล่ือนท่ี
อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการน าเสนอขอ้มูลทางสถิติ 

 ความน่าจะเป็น  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มท่ีผลแต่ละตวัมีโอกาสท่ีจะ
เกิดข้ึนเท่า ๆ กนัได้  ใช้ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  ใช้ความรู้
เก่ียวกบัความน่าจะเป็นประกอบการตดัสินใจ 

 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์    ทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กบัตรีโกณมิติ 

โดยจดัประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้
โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  
การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  และ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
รหัสตัวช้ีวดั   

ค 3.2  ม.3/1      ค 4.2  ม.3/1 - ม.3/5      ค 5.1  ม.3/1 - ม.3/4     ค 5.2  ม.3/1      
ค 5.3  ม.3/1 – ม.3/2      ค 6.1  ม.1 - 3/1 - ม.1 - 3/6 

รวมทั้งหมด    19    ตวัช้ีวดั 


