สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 จานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของ
จานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการและนาไปใช้
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่
กาหนดให้
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและ
นาไปใช้
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนาไปใช้
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนาไปใช้
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกรบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นและ
ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้
1. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการทาความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผน
แก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้อง
2. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูปภาษา
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน
3. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และนาไปใช้ในชีวิตจริง
4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุน หรือ
โต้แย้งเพื่อนาไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตสาสตร์รองรับ
5. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่
เพื่อปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน
ค๒๑๑๐๑
ค๒๑๑๐๒
ค๒๒๑๐๑
ค๒๒๑๐๒
ค๒๓๑๐๑
ค๒๓๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๖๐ ชั่วโมง

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๑๒๐๑
ค๒๑๒๐๒
ค๒๒๒๐๑
ค๒๒๒๐๒
ค๒๓๒๐๑
ค๒๓๒๐๒
ค๒๐๒๐๑
ค๒๐๒๐๒
ค๒๐๒๐๓
ค๒๐๒๐๔
ค๒๐๒๐๕
ค๒๐๒๐๖

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด และ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.1 มาตรฐาน ค 1.1
1. เข้าใจจานวนตรรกยะและความสัมพันธ์
ของจานวนตรรกยะ และใช้สมบัติของ
จานวนตรรกยะในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จานวนตรรกยะ
– จานวนเต็ม
– สมบัติของจานวนเต็ม
– ทศนิยมและเศษส่วน
– จานวนตรรกยะและสมบัติของจานวนตรรกยะ
– เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวก
2. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกาลังที่มี – การนาความรู้เกี่ยวกับจานวนเต็ม จานวน
ตรรกยะ และเลขยกกาลังไปใช้ในการ
เลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวก ในการ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
3. เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน อัตราส่วน
และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
– อัตราส่วนของจานวนหลายๆ จานวน
และปัญหาในชีวิตจริง
– สัดส่วน
– การนาความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.3
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1. เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและ – สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สมบัติของจานวน เพื่อวิเคราะห์และ
– การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว – การนาความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟใน
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
– กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
ชีวิตจริง
– สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
– การนาความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสอง
3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหา
ไปใช้ในชีวิตจริง
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มาตรฐาน ค 2.2
การสร้างทางเรขาคณิต
1. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ
– การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม – การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้าง
The Geometer’s Sketchpad หรือ
พื้นฐานทางเรขาคณิต
โปรแกรม เรขาคณิตพลวัตอื่นๆเพื่อสร้างรูป – การนาความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทาง
เรขาคณิต ตลอดจนนาความรู้เกี่ยวกับการ
เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง
สร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง
2. เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการ มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูป
– หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
เรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ – ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง
ด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบ
ขึ้นจากลูกบาศก์
มาตรฐาน ค 3.1
สถิติ
1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
– การตั้งคาถามทางสถิติ
นาเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล – การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวมทั้งนาสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
– การนาเสนอข้อมูล
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 แผนภูมิรูปภาพ
 แผนภูมิแท่ง
 กราฟเส้น
 แผนภูมิรูปวงกลม
– การแปลความหมายข้อมูล
– การนาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.2 มาตรฐาน ค 1.1
1. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกาลังที่มี
เลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
2. เข้าใจจานวนจริงและความสัมพันธ์ของ
จานวนจริง และใช้สมบัติของจานวนจริงใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จานวนตรรกยะ
– เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
– การนาความรู้เกี่ยวกับเลขยกกาลังไปใช้
ในการแก้ปัญหา
จานวนจริง
– จานวนอตรรกยะ
– จานวนจริง
– รากที่สองและรากที่สามของจานวนตรรกยะ
– การนาความรู้เกี่ยวกับจานวนจริงไปใช้
มาตรฐาน ค 1.2
พหุนาม
1. เข้าใจหลักการดาเนินการของพหุนาม
– พหุนาม
และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ – การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม
– การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็น
พหุนาม
2. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุ การแยกตัวประกอบของพหุนาม
นามดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ – การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
โดยใช้
 สมบัติการแจกแจง
 กาลังสองสมบูรณ์
 ผลต่างของกาลังสอง
มาตรฐาน ค 2.1
พื้นที่ผิว
1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของ
– การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
– การนาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและ
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของ
ปริมาตร
ปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
– การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
– การนาความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

6
ชั้น

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค 2.2
1. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ
เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนนาความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง
2. นาความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน
และรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์
3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การสร้างทางเรขาคณิต
– การนาความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต
ไปใช้ในชีวิตจริง

เส้นขนาน
– สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

การแปลงทางเรขาคณิต
– การเลื่อนขนาน
– การสะท้อน
– การหมุน
– การนาความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต
ไปใช้ในการแก้ปัญหา
4. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่ ความเท่ากันทุกประการ
เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา
– ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
คณิตศาสตร์ปัญหาในชีวิตจริง
– การนาความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการ
ไปใช้ในการแก้ปัญหา
5. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบท ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
กลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา – ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ
ในชีวิตจริง
– การนาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค 3.1
สถิติ
1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
– การนาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
 แผนภาพจุด
แผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม  แผนภาพต้อน – ใบ
และค่ากลางของข้อมูล และแปล
 ฮิสโทแกรม
ความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งนาสถิติไปใช้ไว
 ค่ากลางของข้อมูล
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
– การแปลความหมายข้อมูล
– การนาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.3 มาตรฐาน ค 1.2
1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของ
พหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน
กาลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การแยกตัวประกอบพหุนาม
– การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สูงกว่าสอง

ฟังก์ชันกาลังสอง
– กราฟของฟังก์ชันกาลังสอง
– การนาความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกาลังสองไปใช้
ในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.3
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1. เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน
– อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้อสมการ – การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เชิงเส้นตัวแปรเดียว
– การนาความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา
2. ประยุกต์ใช้สมการกาลังสองตัวแปร
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
เดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
– สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
– การแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
– การนาความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกาลังสอง
ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา
3. ประยุกต์ใช้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน ระบบสมการ
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
– ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
– การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
– การนาความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 2.1
พื้นที่ผิว
1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของ
– การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม
พีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหา – การนาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
กรวย และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา
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ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของ
ปริมาตร
พีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหา – การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
– การนาความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย
และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 2.2
ความคล้าย
1. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่ – รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ – การนาความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการ
ปัญหาในชีวิตจริง
แก้ปัญหา
2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ – อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ปัญหาในชีวิตจริง
– การนาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา
45 องศา และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา
3. เข้าใจและใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลมใน วงกลม
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
– วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส
– ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลม
มาตรฐาน ค 3.1
สถิติ
1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
– ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพ – แผนภาพกล่อง
กล่องและแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้ง – การแปลความหมายผลลัพธ์
นาสถิติไปใช้ไวชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่ – การนาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
เหมาะสม
มาตรฐาน ค 3.2
ความน่าจะเป็น
1. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนาผลที่ – เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม
ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
– ความน่าจะเป็น
– การนาความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ใน
ชีวิตจริง
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น
ม.๑

ม.๒

ภาคเรียน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
๑
ค๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒ค๑.๓ ม.๑/๑, ม.
๑/ค๑.๓ ม.๑/๑
ค๒.๒ ม.๑/๒
ค๓.๑ ม.๑/๑
ค๖.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔,
ม.๑/๕
๒
ค๑.๑ ม.๑/๓
ค๑.๓ ม.๑/๒, ม.๑/๓
ค๒.๒ ม.๑/๑
ค๓.๑ ม.๑/๑
ค๖.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔,
ม.๑/๕
๑
ค๑.๒ ม. ๒/๑
ค๒.๑ ม. ๒/๑ , ม.๒/๒
ค๒.๒ ม. ๒/๑ , ม. ๒/๓ , ม. ๒/๔
๒

ค๑.๑ ม. ๒/๑ , ม. ๒/๒
ค๑.๒ ม. ๒/๒
ค๒.๒ ม. ๒/๒ , ม. ๒/๕
ค๓.๑ ม. ๒/๑

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หา
๑. จานวนตรรกยะ
๒. เลขยกกาลัง
๓. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
๔. มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
๑. อัตราส่วน
๒. คู่สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
๓. การสร้างทางเรขาคณิต
๔. สถิติ
๑. พหุนาม
๒. พื้นที่ผิวและปริมาตร
๓. การสร้างทางเรขาคณิต
๔. การแปลงทางเรขาคณิต
๕. ความเท่ากันทุกประการ
๑. จานวนตรรกยะ
๒. จานวนจริง
๓. การแยกตัวประกอบพหุนาม
๔. เส้นขนาน
๕. ทฤษฎีบทพีทากอรัส
๖. สถิติ
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ต่อ)
ชั้น
ม.๓

ภาคเรียน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
๑
ค๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒
ค๒.๒ ม.๓/๑,
ค๓.๑ ม.๓/๑
ค๓.๒ ม.๓/๑
ค๖.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔,
ม.๓/๕, ม.๓/๖
๒
ค๑.๒ ม.๓/๒
ค๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒
ค๖.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔,
ม.๓/๕,ม.๓/๖

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หา
๑. ปริมาตรและพื้นที่ผิว
๒. ความคล้าย
3. ความน่าจะเป็น
4. สถิติ
1. สมการกาลังสองตัวแปร
เดียว
2. ฟังก์ชันกาลังสอง
3. อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
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ผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น
ม.๑

ภาคเรียน
๑

๒

ผลการเรียนรู้
๑. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกของความยาวของด้าน
สองด้านกับความยาวด้านที่สามของรูปสามเหลี่ยมใดๆ ได้
๒. บอกได้ว่าจุดที่กาหนดให้ในรูปเส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวเป็น
จุดภายในหรือจุดภายนอก
๓. สร้างแทนแกรม บอกความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
ต่าง ๆของแทนแกรมและนาแทนแกรม ไปสร้างเป็น
รูปต่าง ๆ ได้
๔. ใช้ตะแกรงของเอราทอสเทนีสหาจานวนเฉพาะได้
๕. ใช้ขั้นตอนวิธีแบบยูคลิดหา ห.ร.ม.ของจานวนนับที่มี
ค่ามาก ๆ ได้
๖. หาคาตอบเกี่ยวกับร้อยละ และใช้ร้อยละแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๗. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
๘. บอกค่าของตัวเลขโดดในตัวเลขฐานต่าง ๆ และเขียน
ตัวเลขที่กาหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ได้
๙. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจานวนเต็มและเลขยกกาลัง ในการ
แก้ปัญหาได้
๑. ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์
ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยคเงื่อนไขได้
๒. ใช้ความรู้ในการสร้างรูปแบบของจานวนและข่ายงาน
๓. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม
๔. ประยุกต์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในอาเซียนได้

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หา
๑. บทประยุกต์เกี่ยวกับ
รูปเรขาคณิต
จานวนนับและ
ร้อยละ
๒. จานวนและตัวเลข
๓. การประยุกต์ของ
จานวนเต็มและ
เลขยกกาลัง

๑. การเตรียมความ
พร้อมในการให้
เหตุผล
๒. การประยุกต์ ๒
-พาลินโดรม
- ฟิโบนักชี
- ข่ายงาน
- เศษส่วนและทศนิยม
๓. สกุลเงินในประเทศ
อาเซียน
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ชั้น
ม.๒

ภาคเรียน
ผลการเรียนรู้
๑
๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น
วงเวี ย นและสั น ตรง รวมทั้ ง โปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad หรื อ โปรแกรม
เรขาคณิ ต พลวั ต อื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งรู ป เรขาคณิ ต
ตลอด จนน าคว ามรู้ เกี่ ย วกั บการ สร้ างนี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
๒. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต และ
บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน
และการหมุ น และอธิบ ายวิธีก ารที่ จะได้ภ าพที่
ปรากฏเมื่อกาหนดรูปแบบและภาพนั้นให้
๓. หาพิกัดจุดและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิต
ที่เ กิด จากการเลื่ อนขนาน การสะท้ อน และการ
หมุนบนระนาบ ในระบบพิกัดฉาก
๒

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หา
๑. การสร้างทาง
เรขาคณิต
๒. การแปลงทาง
เรขาคณิต

๑. ใช้สมบัติของส้นขนานในการให้เหตุผลและ ๑. เส้นขนาน
แก้ปัญหาได้
๒. สถิติ
๒. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนาเสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด
แผนภาพต้ น –ใบ ฮิ ส โทแกรม และค่ า กลาง
ของข้ อ มู ล และแปลความหมายของผลลั พ ธ์
รวมทั้ง
น าสถิ ติ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต จริ ง ใช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
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ชั้น
ม.๓

ภาคเรียน

๒

ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง
2. เข้าใจและใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับวงกลมในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
๑. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่
มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
2. ประยุกต์ใช้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หา
๑. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
๒. วงกลม

๑. การแยกตัวประกอบ
พหุนาม
๒. ระบบสมการ
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพื้นฐาน
ค๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๒
ค๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๒
ค๓๓๑๐๑
ค๓๓๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๑๒๐๑
ค๓๑๒๐๒
ค๓๒๒๐๑
ค๓๒๒๐๒
ค๓๓๒๐๑
ค๓๓๒๐๒
ค๓๐๒๐๑
ค๓๐๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๒

จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด และ สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.4 มาตรฐาน ค 1.1
1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

เซต
- ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต
ตรรกศาสตร์
- ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ และ หรือ ถ้า...แล้ว ก็
ต่อเมื่อ)
มาตรฐาน ค 1.1
เลขยกกาลัง
2. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการ - รากที่ n ของจานวนจริง เมื่อ n เป็นจานวนนับที่
บวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันนข มากกว่า 1
องจานวนจริงในรูปกรณฑ์ และจานวนจริงในรูป - เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ
เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ
มาตรฐาน ค 1.2
ฟังก์ชัน
1. ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย
- ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน(ฟังก์ชันเชิงเส้น
สถานการณ์ที่กาหนด
ฟังก์ชันกาลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์
โพแนนเซียล)
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.5 มาตรฐาน ค 1.2
1. เข้าใจและนาความรู้เกี่ยวกับลาดับและ
อนุกรมไปใช้
มาตรฐาน ค 1.3
1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและ
มูลค่าของเงินในการแก้ปัญหา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ลาดับและอนุกรม
- ลาดับเลขคณิตและลาดับเรขาคณิต
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
- ดอกเบี้ย
- มูลค่าของเงิน
- ค่ารายงวด
มาตรฐาน ค 3.1
สถิติ
1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนาเสนอ - ข้อมูล
ข้อมูล และแปลความหมายของค่าสถิติเพื่อ
- ตาแหน่งที่ของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
- ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)
- ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
แปรปรวน)
- การนาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
- การแปลความหมายของค่าสถิติ
มาตรฐาน ค 3.2
หลักการนับเบื้องต้น
1. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การ - หลักการบวกและการคูณ
เรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา - การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่าง
กันทั้งหมด
- การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด
2. หาความน่าจะเป็นและนาความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นไปใช้
- การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น
ม.๔

ภาคเรียน
๑
ค๑.๑
ค๑.๒
ค๑.๓
ค๑.๔
ค๔.๒
ค๖.๑
๒

ม.๕

๑

๒

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓,
ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕
ค๒.๑ ม.๔-๖/๑
ค๒.๒ ม.๔-๖/๑
ค๔.๑ ม.๔-๖/๓
ค๔.๒ ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕
ค๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓,
ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕
ค๔.๑ ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕
ค๔.๒ ม.๔-๖/๖
ค๕.๒ ม.๔-๖/๒
ค๕.๓ ม.๔-๖/๒
ค๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ ,
ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕
ค๔.๑ ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕
ค๔.๒ ม.๔-๖/๖
ค๕.๒ ม.๔-๖/๒
ค๕.๓ ม.๔-๖/๒
ค๖.๑ ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ , ม.
๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕

สาระการเรียนรู้/เนือ้ หา
๑. เซต
๒. การให้เหตุผล
๓. จานวนจริง
๔. เลขยกกาลัง

๑. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
๒. ตรีโกณมิติ

๑. สถิติ
๒. ดอกเบี้ยและมูลค่าของ
เงิน

๑. ลาดับและอนุกรม
๒. หลักการนับเบื้องต้น
๓. ความน่าจะเป็น
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ผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาค
ผลการเรียนรู้
เรียน
ม.๔ ๑ ๑. หาค่าความจริงของประพจน์ หารูปแบบของประพจน์ที่
สมมูลกันและบอกได้ว่าข้อความที่กาหนดให้เป็น
สัจนิรันดร์หรือไม่
๒. บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่กาหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่
๓. สามารถหาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณได้
๔. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์
๕. เข้าใจจานวนจริงและใช้สมบัติของจานวนจริงในการ
แก้ปัญหา
๖. แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสี่ และ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหา
๗. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียว
และนาไปใช้แก้ปัญหา
๘. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปร
เดียว และนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
๙. หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะทาง
ระหว่างเส้นตรงกับจุดได้
๑๐. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน
เส้นตั้งฉาก และนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
๒ 1. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อกาหนด
ส่วนต่างๆของภาคตัดกรวยให้และ เขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้
2. นาความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
3. หาฟังก์ชันที่ได้จากการบวก ลบ คูณ หาร ฟังก์ชัน
ที่กาหนดตั้งแต่สองฟังก์ชันขึ้นไป พร้อมบอกโดเมน
และเรนจ์ของฟังก์ชันผลลัพธ์ได้
4. หาฟังก์ชันประกอบของฟังก์ชันสองฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
5. หาตัวผกผันของความสัมพันธ์และฟังก์ชันพร้อมทั้ง
เขียนกราฟได้
6. นาความรู้เรื่องฟังก์ชันไปใช้แก้ปัญหาได้
7. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์การดาเนินการของ
เมทริกซ์
ชั้น

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
๑. ตรรกศาสตร์
๒. เซต
๓. จานวนจริงและ
พหุนาม
๔. เรขาคณิตวิเคราะห์

๑. ภาคตัดกรวย
๒. ฟังก์ชัน
๓. เมทริกซ์
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ชั้น

ม.๕

ภาค ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู/้
เรียน
เนื้อหา
7. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์ n × n เมื่อ n เป็นจานวนเต็ม
ไม่เกินสี่ได้
8. วิเคราะห์และหาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
เมทริกซ์ได้
๑

๒

๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
๒. นาความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม
ไปใช้แก้ปัญหาได้
๓. แก้สมการเอ็กซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึมได้
๔. หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของจานวนจริงหรือมุม โดยใช้
ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกหรือผลต่างของจานวนจริง
สองจานวนหรือของมุมสองมุมได้
๕. หาอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติได้
๖. พิสูจน์เอกลักษณ์และแก้สมการตรีโกณมิติได้
๗. นากฎของไซน์และกฎของโคไซน์ไปใช้ได้
๘. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงได้
๑. หาเวกเตอร์ที่เท่ากัน นิเสธ ผลบวก ผลลบ และผลคูณ
เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ในระนาบ
๒. หาเวกเตอร์ที่เท่ากัน นิเสธ ผลบวกผลลบและผลคูณเวกเตอร์
ด้วยสเกลาร์ในระบบแกนมุมฉาก
๓. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
๔. หาผลคูณเชิงสเกลาร์และนาสมบัติไปใช้ได้
๕. หาผลคูณเชิงเวกเตอร์และนาสมบัติไปใช้ได้
๖. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณและผลหารของจานวนเชิงซ้อน
พร้อมทั้งบอกสมบัติของการบวกและการคูณของจานวน
เชิงซ้อนได้
๗. เขียนกราฟและหาค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อนได้
๘. เขียนจานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว พร้อมทั้งบวก ลบ คูณ
หาร ยกกาลังที่ n และหารากที่ n เมื่อ n  I  ของจานวน
เชิงซ้อนได้
๙. แก้สมการพหุนามกาลัง n เมื่อ n เป็นจานวนเต็มบวก
และเอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจานวนเชิงซ้อนได้

๑. ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล
และลอการิทึม
๒. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
และการประยุกต์

๑. เวกเตอร์ใน
สามมิติ
๒. จานวนเชิงซ้อน
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ภาค
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
เรียน
ม.๖ ๑
๑. หาลิมิตของลาดับอนันต์โดยอาศัยกราฟและทฤษฎี
เกี่ยวกับลิมิตได้
๒. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้ และนาความรู้เรื่องลาดับ
และอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้
๓. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้ และบอกได้ว่าฟังก์ชันที่
กาหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
๔. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้ และนาความรู้เรื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้
๕. หาปริพันธ์ไม่จากัดเขตของฟังก์ชันที่กาหนดให้ และหา
ปริพันธ์จากัดเขตของฟังก์ชัน บนช่วงที่กาหนดให้
๖. หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่กาหนดให้ได้
๒
๑. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
๒. นาความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้
๓. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กาหนดให้ได้
๔. นาความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลได้
๕. หาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ และนาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่
ใต้เส้นโค้งปกติไปใช้ได้
๖. เข้าใจความหมายของการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร
๗. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วย
สองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา
๘. ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลทานายค่า
ตัวแปรตาม เมื่อกาหนดตัวแปรอิสระให้
ชั้น

สาระการเรียนรู้/
เนื้อหา
๑. ลาดับอนันต์และ
อนุกรมอนันต์
๒. แคลคูลัสเบื้องต้น

๑. ความน่าจะเป็น
๒. การแจกแจงปกติ
๓. ความสัมพันธ์เชิง
ฟังก์ชันของข้อมูล
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