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หลักสูตรคณิตศาสตร์ในอดีต 
หลักสูตรคณิตศาสตร์ก่อนพศ. 2454  

 
หลักสูตร คณิตศาสตร์ ร.ศ. 124 (พ.ศ.2438)  

ประโยคที่1  มีแต่เพียงเลขคณิตวิชาเดียว มีรายละเอียดดังนี้ 
ปีท่ี 1  ก. บวก ลบ  

ข. คูณและหารสั้นต้องใช้ตัวหารและตัวคูณไม่ให้เกินกว่า 6จํานวนเลขลัภของบวกและคูณ
ไม่ให้เกินกว่า 1000 จํานวนเลขลัภของลบและหารไม่ให้เกินกว่า 100  
ค. โจทย์ ให้ครูหาโจทย์ฝึกหัดอย่างง่าย ๆ ในเลขท่ีเรียนมาแล้ว  
ง. สูตรคูณ ท่องสูตรคูณตั้งแต่แม่ 2 จนถึงแม่ 6 ให้เข้าใจ   
จ. เครื่องหมาย ต้องเข้าใจเครื่องหมาย + - x / ทั้ง 4 อย่างนี้ 

ปีท่ี 2  ก. บวก ลบ คูณ  
ข. หารสั้น ใช้ตัวหารสั้นไม่เกินกว่า 12 ตัวตั้งหารไม่เกิน 100000  
ค. สูตรคูณ ต้องท่องสูตรคูณตั้งแต่ต้นจนแม่ 12 ให้เข้าใจดี  
ง. บวกลบมาตราเงินไทย ใช้แต่บาท สลึง เฟ้ือง อัฐ เท่านั้น  
จ. โจทย์ ให้ครูหาโจทย์ฝึกหัดอย่างง่าย ๆ ในเลขท่ีเรียนมาแล้ว ให้ทํา แต่ใช้ตัวเลขไม่เกิน
กว่า 1000 

ปีท่ี 3  ก. หารยาวและหารประสม  
ข. บวก ลบ คูณ หาร ให้ทําบวก ลบ คูณ หาร มาตราเงินไทยและมาตราวัดสั้นยาว  
ค. เศษส่วน ต้องเข้าใจความหมายและผลของเศษส่วนโดยถ่องแท้ เช่น 1/3 หรือ2/5 คือ
อะไร กับท้ังจะต้องสามารถทําเลข เช่นวางไว้เป็นตัวอย่างต่อไปให้ได้ด้วยเช่น (1)3/8 ของ
200 บาทเป็นเงินเท่าไร (2) ชายผู้หนึ่งมีเงินอยู่60 บาท ถ้าใช้ไปเสีย2/5 ของเงินนั้นจะเหลือ
เงินเท่าใด (3) 3/8 ของชั่ง - 3/5  ของ 70 บาท  
ง. เศษสิบ ต้องเข้าใจว่าเศษสิบคืออะไร และให้ทําวิธีแปลง เศษสิบเป็นเศษส่วนอย่างง่าย ๆ 
ให้ได้ด้วย  

ประโยคที่2  ยังคงมีเฉพาะเลขคณิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ปีท่ี 1  วิธีลัดชั้นเดียว บัญญัติไตรยางค์ชั้นเดียว  

บวก ลบ คูณ หาร เงินสยามและเงินเหรียญ  
บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนอย่างง่าย และโจทย์ที่จะใช้เศษส่วนด้วย  
บวก ลบ เศษสิบ  
คิดเลขในใจตามท่ีเรียนมาแล้ว 

ปีท่ี 2  เศษส่วนและทศนิยมจบวิธีแต่ในทศนิยมไม่ต้องใช้เศษสิบไม่รู้จบ  
บัญญัติไตรยางค์ 2 ชั้น อย่างง่าย  
ดอกเบี้ยชั้นเดียว  
วิธีคิดเปอร์เซ็นต์อย่างง่าย กําไรและขาดทุน  
เสนาหน้าไม้ คิดหน้าไม้ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา้  
สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ (แต่ไม่ต้องใช้กรณฑ์)  
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คิดเลขในใจตามท่ีได้เรียนมาแล้ว 
ปีท่ี 3  อย่างเดียวกับที่เรียนมาแล้วแต่ยากกว่า ทศนิยมจบวิธีเฉลี่ย หุ้นส่วน วธิีลัด 2 ชั้น และหา

ดอกเบี้ย 2 ชั้น อย่างง่าย วิธีหาเวลาและทุนและเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยชั้นเดียว คิดหน้าไม้
ของรูปสามเหลี่ยมและรูปกลม (โดยไม่ต้องใช้กรณฑ์) คิดเลขในใจตามที่เรียนมาแล้ว 

ประโยคที่3   
ปีท่ี 1  เลข  

วิธีลัด 2 ชั้น บัญชีและบิลต่าง ๆ วิธีแบ่งส่วนต่าง ๆ และปาตเนอร์ชิป ขาดทุน ได้กําไร เฉลี่ย 
ร้อยละ ราคาเงินในปัจจุบัน ดิสเคาน์ สแควรูต รังวัด พ้ืนที่ต่าง ๆ   
พีชคณิต  
บวก ลบ คูณ หาร วิธีใช้เครื่องหมายและวงเล็บ 

ปีท่ี 2   เลข  
เลขชั้น 1 ต้องผสมของต่างกัน  วิธีลูกโซ ่ นายหน้า  ผู้รับการและรับอินชัวรัน  หุ้นส่วน    
เอวะลูชัน คูณทวีเท่าตัว คิวบ์รูต ที่ที่ใช้คิวบ์รูต วัดน้ําหนักรูปพรรณต่าง ๆ   
พีชคณิต  แฟคเตอร์   ห.ร.ม.   ค.ร.น.  อิเควชันง่าย ๆ กับโจทย์ด้วย 

ปีท่ี 3   เลข ที่เรียนมาแล้วทั้งหมด  
พีชคณิต เมตริก ซิสตึม ถึง ควอดราติก-อิเควชัน และทําโจทย์ด้วย 

ปีท่ี 4   พีชคณิต  
1. บวกทวีและคูณทวี  
2. ลอกะริสซัมและท่ีใช้วิธีนี้ 

 

 

1. สายพิเศษกับสายธรรมดาต่างกันที่สายพิเศษสอนภาษาต่างประเทศมากกว่า สายธรรมดา  

2. นักเรียนสายธรรมดา ถ้าจะเปลี่ยนไปเข้าสายพิเศษต้องไปเข้าชั้นเตรียมอยู่ราวปีหนึ่ง จึงขึ้น
ชั้นต้นของสายพิเศษได้ ทั้งนี้เพ่ือเรียนวิชาที่บกพร่อง มีภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
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หลักสูตรคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา พ.ศ. 2454 

วิชา 
ความมุ่งหมายในการที่ให้สอนวิชา

นี้ 
รายการที่ให้ฝึกสอน 

ค านวณวิธี ให้เป็นการหัดความคิดประกอบ
เหตุผลให้เป็นเครื่องมือสําหรับการ
เรียน 
วิทยาศาสตร์ หรือวิชาพิเศษชั้นสูงกับ
ให้เป็นประโยชน์ในกิจการ ซึ่งจะ
กระทําต่อไปภายหน้า 

ก. เลข เศษสิบและเศษส่วน มาตราสิบ วิธีแลกเปลี่ยนเงิน 
เฉลี่ยส่วนร้อย ดอกเบี้ยชั้นเดียว   ได้กําไรและขาดทุน  วิธี
ประกันอย่างง่ายๆ บัญญัติไตรยางค์ (อย่างวิธีใช้คําอธิบาย) 
การบาญชีตามแนวประโยคประถมแต่ยากขึ้น  
ข. เมนสุเรชัน   รูปเส้นตรง   รูปสามเหลี่ยม  รูปกลม รูป
เหลี่ยมลูกบาตไม่ต้องใช้กรณฑ์  
ค. พีชคณิต จบอิเควชัน ควอเเดรติกกับโจทย์ในวิธีที่ได้เรียน
มาแล้ว  
ง. ยีออเมตรี โจทย์ที่ว่าด้วยเส้นตรง มุม  รูปสามเหลี่ยม เส้น
ขนาน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน  โจทย์แปรกติกลยีออเมตรีที่ว่า
ด้วยเส้นและมุม    กับการสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
(ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีของยุคลิด)  

 
หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมสูง  

 4. หมวดค านวณวิธี 
  

1.เลข  

 

หลักและวิธีทําเลขจํานวนเต็มเศษสิบ เศษส่วนโดยละเอียด   วิธีเมตริก การคิดทดเศษให้
เป็นจํานวนตามความต้องการ, วิธีคูณหารเศษสิบ อย่างลัด วิธีคิดเทียบส่วนร้อยลด เฉลี่ย 
โจทย์หรือที่ใช้ของ วิธีเลข วิธวีัดรูป 

2. พีชคณิต  

 

วิธีเขียนจํานวนเลขด้วยตัวอักษร กฎ พีชคณิตและท่ีใช้ แฟ็กเตอร์ของจํานวนไบโนเมียล
และควอแดรติกส อิเควชันซึ่งมี กําลังหนึ่งหรือสองและโจทย์ด้วย กรณฑ์ คราฟของ
จํานวน พีชคณิต อย่างที่ไม่มีเครื่องหมาย กรณฑ์ อินดิศีส เสิดสอย่างง่าย ๆ โปรเคร
สชันอย่างอริถเมติก ฮาโมนิก และยิโอเมตริก ลอคาริถิมส และวิธีใช้ตารางลอคาริถิมส 
เปอร์มิวเตชันส และกอมบิเนชันสอย่างง่ายๆ  

3. ยีออเมตรี  

 

1. เส้นและมุม รูปสามเหลี่ยม เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน โลไซอย่างง่าย  
 2. เนื้อท่ีและโจทย์เรื่องเนื้อที่  
3. วงกลม เส้นผ่าวง มุมในวงกลม เส้นพาดวง วงกลมซึ่งเก่ียวด้วย รูปเส้นตรง เส้นรอบ
วงและเนื้อที่วงกลม  
4. กฎพีชคณิตบางข้อซึ่งต้องด้วยยีออเมตรี วงกลมซึ่งเกี่ยวด้วยรูป เส้นตรง การแก้อิเคว
ชันสควอแดรติกอย่างง่าย ๆ ด้วยรูป  
5. วิธีแบ่งเส้นตรงตามส่วน รูปสามเหลี่ยมมุมเท่า รูปเหมือน วิธีเนื้อท่ี (ในแผนกวิชายีออ
เมตรีนี้ไม่บังคับให้ใช้วิธีของยุคลิด) 

4.ตริโกนอเมตรี  
 

ถึงวิธีทําโจทย์ด้วยรูปสามเหลี่ยม 
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หลักสูตรคณิตศาสตร์พ.ศ. 2471 
ประกาศกระทรวงธรรมการ  

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร มัธยมตอนปลาย 

 
            หลักสูตรมัธยมตอนปลาย ซึ่งได้แก้ไขใหม่และออกเม่ือ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2471นั้น ให้โรงเรียนเริ่มใช้ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2471 เป็นต้นไป การสอบไล่มัธยมบริบูรณ์(มัธยม8) สําหรับ พ.ศ. 2471 จะได้สอบตามหลักสูตรใหม่นี้. 

ประกาศมา ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2471 
  

(ลงพระนาม) ธานีนิวัต มหาอํามาตย์เอก 
  

เสนาบดี 
  

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส าหรับเรียนในเวลา 2 ปี 

 

 
มัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งออกเป็น 3 แผนก คือ (1) แผนกกลาง, (2) แผนกภาษา (3) แผนกวิทยาศาสตร์. 
นักเรียนคนใดจะเรียนแผนกไหนก็ควรเรียน แผนกนั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 7 
  

อัตราเวลาเรียนในสัปดาห์หนึ่ง   
(อัตราตามที่กําหนดนี้ครูอาจผ่อนผันให้สั้นยาวได้บ้างเล็กน้อย) 

  
  

วิชา 
แผนกกลาง   
จ านวนชั่วโมง 

แผนกภาษา   
จ านวนชั่วโมง 

แผนกวิทยาศาสตร์   
จ านวนชั่วโมง 

หมายเหตุ 

จรรยา 1  1  1  
 

ภาษาไทย 5  5  4  
 

ภาษาต่างประเทศ 9(1 ภาษา)  13 (2ภาษา)  7 (1 ภาษา )  
 

ประวัติศาสตร์   
กับภูมิศาสตร์ 

3 3 - 
 

ค านวณ 6  2  7  
 

วิทยาศาสตร์ 2 (1อย่าง)  2 (1อย่าง)  7 (3 อย่าง ) 
 

พลศึกษา 1  1 1 
 

รวม 27  27 27  
 

      
หมายเหตุ ประชุมสั่งสอน สวดมนต์ไหว้พระและฟังเทศน์ (ส าหรับพุทธศาสนิก), กับฝึกหัดกีฬาต่าง ๆ ให้ใช้นอก

เวลาที่ก าหนดข้างบนนี้ 
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แผนก วิชา รายการที่ต้องสอน 
กลาง คํานวณ 

 
  (1) เลข 

ถึงหุ้นส่วน โจทย์ต่าง ๆ วิธีวัดรูปต่าง ๆ รวมความว่า 
จบเลขวิธี 

  (2) พีชคณิต 
ถึงโปรเกรสชันทุกชนิด เซิดสและอินดีซีส เรชิโอ และป
รอปอรชัน แวริเอชัน และกราฟง่าย ๆ 

  (3) ยีออเมตรี 

ถึงกฎพีชคณิตซึ่งพิสูจน์ได้โดยยีออเมตรี ตลอด จนรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากกับวงกลม และโจทย์ สําหรับตอนนี้ 
เทียบเสมอกับยีออเมตรีของ ฮอลล และสตีเวนสถึงจบ
เล่ม 4  

  
ภาษา คํานวณ 

 
  (1) เลข อย่างเดียวกับแผนกกลาง 

   
(2) พีชคณิต 

ถึงควอแดรติกอิเควชัน และโจทย์แห่งควอแดร- ติกอิ
เควชันเทียบเสมอกับพีชคณิตของฮอลลถึง จบตอนที่ 
1 เว้นแต่ไม่ต้องเรียนกราฟ 

  (3) ยีออเมตรี 
ถึงเรื่องแตนเยนต จนจบเรื่องว่าด้วยวงกลม และโจทย์
สําหรับตอนนี้เทียบเสมอยีออเมตรี ของฮอลล และสตี
เวนส ถึงจบเล่ม 3  

  
วิทยาศาสตร์ คํานวณ 

 
  (1) เลข อย่างเดียวกับแผนกกลาง 

  (2) พีชคณิต 
เท่าแผนกกลางแต่เพ่ิมลอการิทมส และทีโอรี ของควอ
แดรติกอิเควชันและฟังชัน 

  (3) ยีออเมตรี 

ถึงปรอปอรชันของเส้นตรงของรูป 3 เหลี่ยม และของ
รูปเหลี่ยมต่าง ๆ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับ วงกลม และ
โจทย์สําหรับตอนนี้ เทียบเสมอ ยีออเมตรีของฮอลล
และสตีเวนสถึงจบเล่ม5.  

  (4) ตรีโกนอเมตรี 

ถึงเรชิโอของสองมุม และหลายมุม วิธีใช้แมท แมติกัล
เตเบอลส สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ ระหว่างด้าน
และมุม และทําโจทย์ง่าย ๆ ด้วยรูป สามเหลี่ยม เทียบ
เสมอกับตรีโกนอเมตรีของ ฮอลลและไนตถึงจบบทที่ 
15. 
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ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ ส. ๑๑๐/๒๔๙๑ 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา 

 

                ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรประกาศใช้หลักสูตรชั้นเตรียมอุดมศึกษา พุทธศักราช 
๒๔๙๑ ดังที่ปรากฏท้ายคําสั่งนี้ และให้จัดการสอบไล่ ชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา ตามหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปี

การศึกษา ๒๔๙๒ เป็นต้นไป  
   

สั่ง ณ วันที่  ๖  กันยายน  ๒๔๙๑  
     

รัฐมนตรี 

 
 

  หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา 
(2 ปี) 

พ.ศ. 2491 

 
 

ค าชี้แจงเบื้องต้น 
   
  

1. ความมุ่งหมาย  หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรสามัญศึกษาต่อจากหลักสูตร ชั้นมัธยม
ปลาย (มัธยมปีที่ 6) กําหนดเวลาเรียน 2 ปี  

2.การแบ่งแผนก
วิชา 

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 แผนกวิชา คือ 

 
 (1) แผนกอักษรศาสตร์  

 
 (2) แผนกวิทยาศาสตร์  

 

หลักสูตรของแผนกอักษรศาสตร์ในหมวดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษยาก 
และมีรายการที่ต้องเรียนมากกว่าของแผนกวิทยาศาสตร์ส่วนหลักสูตรของ 
แผนกวิทยาศาสตร์ ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยากและมี
รายการที่ต้องเรียนมากกว่าของแผนกอักษรศาสตร์  

 3. เวลาเรียน 
 ตามปรกติในรอบสัปดาห์หนึ่งให้มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง และไม่เกิน 
30 ชั่วโมง ในรอบปีหนึ่งควรมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 200 วัน 

4. วิชาที่เรียน (ก) แผนกหนึ่ง ๆ ให้เรียน 5 หมวดวิชา ดังนี้ :-  
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แผนกอักษรศาสตร์ แผนกวิทยาศาสตร์  
 หมวด 1  ภาษาไทย  หมวด 1 ภาษาไทย 
 หมวด 2  สังคมศึกษา  หมวด 2   สังคมศึกษา 
 หมวด 3 คณิตศาสตร์   หมวด 3 คณิตศาสตร์  
 หมวด 4   ภาษาอังกฤษ   หมวด 4   ภาษาอังกฤษ  
 หมวด 5  วิชาฉะเพาะแผนก  หมวด 5  วิชาฉะเพาะแผนก 

  
  
  

ก. วิชาบังคับ 

 

ก. วิชาบังคับ  
วิทยาศาสตร์ทั่วไป      1. ความร้อน  แสงสว่าง  
ข. วิชาเลือก(ให้เลือก 1 ภาษา)      2. แม่เหล็ก  ไฟฟ้า 
          1. ภาษาบาลี      3. เคมี  
          2. ภาษาฝรั่งเศส ข. วิชาเลือก (ให้เลือก 1 วิชา) 
          3. ภาษาจีน      1. กลศาสตร์และไฮโดรสตาติกส์ 

 
      2. ชีววิทยา  

  

 

       (ข) นอกจากวิชา 5 หมวดดังระบุไว้ข้างต้นนี้แล้ว  โรงเรียนจะต้องจัดให้มีการสอนวิชา  วาด
เขียนในเวลาเรียนสัปดาห์ละ1ชั่วโมง   และจัดให้มีการสอนหรืออบรมวิชาต่อไปนี้นอกเวลาเรียน   
ในโอกาสอันสมควรอีก คือ   พลศึกษา ดนตรีหรือขับร้อง การลูกเสือหรืออนุกาชาด   
  

 
5. อัตราเวลาเรียน  

หมวดวิชา แผนกอักษรศาสตร์ แผนกวิทยาศาสตร์ 
หมวด 1 ภาษาไทย 4 3 
หมวด 2 สังคมศึกษา 3-4 3-4 
หมวด 3 คณิตศาสตร์ 5 6-7 
หมวด 4 ภาษาอังกฤษ 7-8 6 
หมวด 5 วิชาฉะเพาะแผนก 5-6 6-7 

 
วาดเขียน 1 1 

 
รวมเวลา 25-28 25-28 

  หมายเหตุ  
                1 .อัตราเวลาเรียนข้างต้นนี้เป็นเพียงอัตราเวลาเรียนมาตรฐาน โรงเรียนใดจะเปลี่ยนแปลง  
                   อัตราเวลาเรียนในหมวดวิชาหนึ่ง ๆ ต่างไปจากอัตราที่กําหนดไว้นี้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก็ได้  
                   หรือถ้าโรงเรียนใดจะกําหนดอัตราเวลาเรียนสัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง ก็ให้อยู่ใน  
                   ดุลยพินิจของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ที่จะเพ่ิมเวลาอีก 2 ชั่วโมง ให้แก่วิชาใดวิชาหนึ่ง  
                   ตามแต่จะเห็นสมควร  
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                2. ให้มีการสวดคํานมัสการคุณานุคุณ การร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  
                   และการประชุมสั่งสอนตามสมควร โดยใช้เวลานอกอัตราเวลาเรียน  
                3. ให้มีการเดินทางไกล การแรมคืน หรือการพาไปเที่ยวชมภูมิประเทศเป็นพิเศษ อย่างน้อยปีละ
          ครั้งหนึ่ง  
                4. ให้มีการฝึกหัดในวิชาการฝีมือ การงาน หรือการเรือน ตามโอกาสที่จะอํานวย  
                5. ตามปรกติให้มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน  
                6. ในวันเปิดเรียนให้มีเวลาหยุดพักวันละ 2 ครั้ง หยุดพักใหญ่ 1 ชั่วโมง และหยุดพักน้อย  
          15 นาท ี (นอกอัตราเวลาเรียนที่กําหนดไว้)  
                 7. ตามปกติกําหนดเวลาเรียนสําหรับครั้งหนึ่งๆไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง 

6. มาตรฐานการสอบไล่  
      ก. กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดําเนินการสอบไล่ชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2  ในการสอบ ไล่จะสอบไล่
เต็มตามหลักสูตรโดยไม่คํานึงว่าโรงเรียนได้จัดการสอบวิชาใด  ส่วนใด ไปบ้าง   
แล้วในชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1 
      ข.  ผู้ที่สอบไล่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 บริบูรณ์ และได้คะแนนรายหมวดวิชาร้อยละ 33   
 บริบูรณ์ ทุกหมวดวิชา นับว่าสอบไล่ได้ ถ้าผู้ใดได้คะแนนหมวดวิชาใดถึงร้อยละ 75 บริบูรณ์ นับว่าสอบไล่
ได้อย่างเยี่ยมในหมวดวิชานั้น  

   
7. อัตราคะแนน  

แผนกอักษรศาสตร์ แผนกวิทยาศาสตร์ 
วิชา คะแนน วิชา  คะแนน 
  รายวิชา รวม   รายวิชา รวม 

หมวด 1 ภาษาไทย 
 

200 หมวด 1 ภาษาไทย  
 

150 
หลักภาษา  30 

 
หลักภาษา 30 

 
วรรณคดีและประวัติวรรณคดี 90 

 
วรรณคดี  40 

 
 แต่งความ 80 

 
แต่งความ 80 

 
หมวด 2 สังคมศึกษา 

 
150 หมวด 2 สังคมศึกษา  

 
150 

ศีลธรรม 30 
 

ศีลธรรม  30 
 

หน้าที่พลเมือง 20 
 

หน้าที่พลเมือง 20 
 

ประวัติศาสตร์  50 
 

ประวัติศาสตร์  50 
 

 ภูมิศาสตร์  50 
 

ภูมิศาสตร์ 50 
 

หมวด 3 คณิตศาสตร์  
 

150 หมวด 3 คณิตศาสตร์ 
 

200 
เลขคณิต 30 

 
เลขคณิต 30 

 
พีชคณิต 70 

 
พีชคณิต 70 

 
เรขาคณิต  50 

 
เรขาคณิต 50 
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ตรีโกณมิติ 50 

 
หมวด 4 ภาษาอังกฤษ 

 
250 หมวด 4ภาษาอังกฤษ 

 
200 

ไวยากรณ์ 40 
 

ไวยากรณ์  40 
 

แปล 60 
 

แปล  60 
 

แต่งความ 50 
 

แต่งความ 50 
 

วรรณคดี  หมวด ก. 50 
 

วรรณคดี  หมวด ก. 50 
 

วรรณคดี  หมวด ข. 50 
    

หมวด 5 วิชาฉะเพาะแผนก 
 

250 หมวด 5 วิชาฉะเพาะแผนก  
 

300 
ก. วิชาบังคับ 

  
ก  วิชาบังคับ 

  
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 100 

 
ความร้อน แสงสว่าง 80 

 
ข. วิชาเลือก (เลือก 1 ภาษา)  

  
แม่เหล็กไฟฟ้า 80 

 
ภาษาบาลี        ไวยากรณ์  60 

 
 เคมี  80 

 
                        แปล  90 

    
ภาษาฝรั่งเศส    ไวยากรณ์  50 

 
ข. วิชาเลือก (เลือก 1 วิชา) 

  
                        แปล 50 

 
กลศาสตร์และไฮโดรส-ตาติกส์ 60 

 
                        แต่ง  50 

 
ชีววิทยา  60 

 
ภาษาจีน            แปล 60 

    
                         แต่ง 90 

    
  

1,000 
  

1,000 
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หลักสูตรคณิตศาสตร์เตรียมอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2491 

  
หมวดวิชา รายการที่ต้องสอน 
คณิตศาสตร์ หมวด 3 

เลขคณิต                             แผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
                           อัตราส่วนและสัดส่วน  แบ่งส่วน   หุ้นส่วน  ส่วนร้อย   
                           อัตราได้กําไรและขาดทุน  ดอกเบี้ยคงต้น และทบต้น   
                          เงินสด สตอก และแชร์   
                          โจทย์เบ็ดเตล็ด เช่น เกณฑ์ส่วน รถไฟ การแข่งขัน นาฬิกา  
                          กระแสน้ํา  ส่วนเฉลี่ย วิธีคํานวณใกล้เคียง (Approximation)   
                          รากกําลังที่สอง (กรณฑ์) รากกําลังที่สาม (ใช้ตัวประกอบเท่านั้น)   
                          พ้ืนที่  และปริมาตรของรูปเส้นโค้งและรูปอื่น ๆ ที่ยากข้ึน   
พีชคณิต                             แผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
                          สมการกําลังที่สอง การถอดสมการด้วยการใช้สูตร สมบัติของ 
                          รากของสมการกําลังที่สอง   
                          โจทย์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับสมการกําลังที่สอง   
                          อนุกรม อนุกรมก้าวหน้าเลขคณิต   อนุกรมก้าวหน้าฮาร์โมนิก   
                          อนุกรมก้าวหน้าเรขาคณิต   
                           เสอร์ด เสอร์ดกําลังที่สองและสมการ  อัตราส่วน และสัดส่วน   
                           การแปรผัน  หลักของกราฟ กราฟของฟังก์ชัน กราฟเชิงเส้น 
                           กราฟของสมการกําลังที่สอง  กราฟแสดงสถิติ   
                                              ฉะเพาะแผนกวิทยาศาสตร์   
                           ทฤษฎีของเลขดรรชนี ลอการิทึม และอันติลอการิทึม  
                           ทฤษฎขีองสมการกําลังที่สอง  และสมการฟังก์ชัน  
                           วิธีแยกตัวประกอบอย่างยาก วิธีแยกสัมประสิทธิ์  
                           ทฤษฎบีทเศษเหลือ  ปาราโบลาและวงกลม ขั้นสูงและขั้นต่ํา 
                           ของฟังก์ชัน แบบรูปต่าง ๆ ของกราฟ   
เรขาคณิต                             แผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
                          บทสร้างที่เกี่ยวกับวงกลมและที่เก่ียวกับรูปเชิงเส้นตรงต่าง ๆ  
                          เส้นรอบวงและพ้ืนที่ของวงกลม   
                           ทฤษฎีบทและแบบตัวอย่างที่เก่ียวกับวงกลมและสามเหลี่ยม   
                           (ออร์โทเซนเตอร์ของสามเหลี่ยม  เส้นของซิมซัน)   
                           ทฤษฎีบทที่เก่ียวกับจตุรัสและสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
                           ทฤษฎีบทที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสี่เหลี่ยมมุมฉากกับ    
                           วงกลม  ภาคตัดมัธยะ (medial section)   
                           การถอดสมการกําลังที่สองด้วยวิธีกราฟ   
                            ทฤษฎีบทที่เก่ียวกับสัดส่วน   
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                            ทฤษฎีบทที่เก่ียวกับสามเหลี่ยมมีมุมเท่ากันและสามเหลี่ยม 
                            ที่มีรูป คล้ายคลึงกัน   
                            บทสร้างที่เก่ียวกับการแบ่งทั้งภายนอกและภายใน อัตราส่วน 
                             สุดทา้ย และมัชฌิม   
                                                 ฉะเพาะแผนกวิทยาศาสตร์   
                             ทฤษฎีบทที่เก่ียวกับแผนรูปที่คล้ายคลึงกัน   
                            สัดส่วนของพ้ืนที่และมุม สัดส่วนที่นํามาใช้กับพ้ืนที่   
                            ทฤษฎีบทเบ็ดเตล็ดและแบบตัวอย่าง วิธีสร้างวงกลมด้วย 
                            วิธีบางอย่าง  บรรดาขั้นสูงและข้ันต่ํา   
ตรีโกณมิติ                                  ฉะเพาะแผนกวิทยาศาสตร์   
                          การวัดมุมอัตราส่วนของตรีโกณมิติ สมการตรีโกณมิติ  
                          การใช้ตารางเพ่ือหาอัตราส่วนของมุมแบบตรีโกณมิติ  
                          การหาขนาดของด้านและมุม ของสามเหลี่ยมมุมฉาก   
                          การใช้หลักตรีโกณมิติหาระยะทางและความสูง   
                          มาตราราเดียน ฟังก์ชันของมุมในควอดรันต์   
                          ฟังก์ชันของมุมประกอบ มุมพหุคูณ การแปลงผลคูณและ 
                          ผลบวกของฟังก์ชันของมุมต่าง ๆ   
                          ความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมของสามเหลี่ยมต่าง ๆ  
                          การหาขนาดของด้านและมุมของสามเหลี่ยมต่าง ๆ การใช้               
                          ลอการิทึม การวัดส่วนสูง   
                          และระยะทางโดยคํานึงถึงระนาบอันเดียว   
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หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2493 

 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ ส.๙/๒๕๙๓ 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ ให้เหมาะสมกับกาลสมัยยิ่งขึ้น จึงได้จัดท าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนใหม่ 
ดังท่ีปรากฏท้ายค าสั่งนี้ และให้ใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ๒๔๙๓ เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๙๓ 
 
 

รัฐมนตรี 

 

 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(3 ปี)  

พ.ศ. 2493 
ค าชี้แจงเบื้องต้น 

 
 

1. ความมุ่งหมาย แผนการศึกษาชาติกําหนดการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ 3 ปี แบ่งเป็นชั้นมัธยมปีที่ 
4, 5 และ 6 นักเรียนจะเข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 ได้ต่อเมื่อสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ 3 แล้ว 

2. เวลาเรียน ตามปรกติในรอบสัปดาห์หนึ่งให้มีเวลาเรียน 6 วัน และในรอบปี ควรมีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า 200 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/Data%20for%20Website/smath/smath/cir/cir2493.html%23p
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หลักสูตรคณิตศาสตร์ 
พ.ศ. 2493 

วิชา รายการที่ต้องสอน ความมุ่งหมาย 
คณิตศาสตร์ 1. เลขคณิต 

2. พีชคณิต 
3. เรขาคณิต 
 
 
 
 
 

เลขคณิต 

เศษส่วน เศษซ้อน 
ทศนิยมรู้จบและไม่รู้จบ การแปลงทศนิยม เป็น
เศษส่วนและแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม 
ตัวเลขนัยสําคัญ วิธีคํานวณใกล้เคียงขีดจํากัด
ความเคลื่อนคลาด บวกและลบจํานวนทศนิยม
ที่มีค่าใกล้เคียง คูณและหารตัดเศษทศนิยม
อัตราส่วน สัดส่วน บัญญัติไตรยางค์ คิดด้วยวิธี
สัดส่วนและวิธีลัดอื่น ๆ แบ่งส่วนหุ้นส่วนส่วน
ร้อย กําไรและขาดทุน เชิงผะสมภาษีอากร 
ตัวแทน นายหน้าประกันภัยดอกเบี้ยคง ต้นและ
ทบต้น คํานวณโดยใช้สูตร และวิธีลัดอื่น ๆ
โจทย์อย่างง่าย เกี่ยวกับงานและเวลา ระยะทาง
และเวลา การแข่งขัน นาฬิกากระแสน้ํา ส่วน
เฉลี่ยรากกําลังที่สอง รากกําลังที่สาม ถอดโดย
ใช้ตัวประกอบพ้ืนที่ของ รูปสามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยมและหลายเหลี่ยม วงกลมปริมาตรของ
รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงกระบอกวิธีคิดหน้า 
ไม้ที่ยากข้ึน 

 

 

1. ฝึกให้มีสมาธิความแม่นยํา ความละเอียดถี่
ถ้วน ความรวดเร็วความคิดตามลําดับเหตุผล 
ความมั่นใจไม่ลังเล และให้เคยชินต่อการผจญ 
และแก้ปัญหา 

2. ให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ
และเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาในชั้นสูงต่อไป 
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พีชคณิต 

พีชคณิตเทียบเคียงกับเลขคณิต สัญญลักขณ์
การแทนค่าปริมาณนิเสธ (Negative 
Quantity) วิธีบวกลบ คูณ หาร การใช้วงเล็บ
สมการ ชั้นเดียว และโจทย์กราฟ หลักของ
กราฟ กราฟเชิงเส้น การใช้กราฟ กราฟสถิติตัว
ประกอบอย่างยาก การใช้ตัวประกอบค.ร.น. 
ห.ร.ม.เศษส่วน การทอนเป็นอยางต่ํา บวก ลบ 
คูณ หาร เศษซ้อนสมการอย่างยาก และโจทย์
กราฟฟังก์ชันกําลังที่สอง 

เรขาคณิต 

สิ่งที่เห็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ บทนิยามและ
หลักเบื้องต้น อุปกรณ์สําหรับใช้ในการสร้างรูป 
ลักษณะและส่วนประกอบของทฤษฎิบท และ
บทสร้าง สัญญลักขณ์เส้นตรงและมุม ทฤษฎิบท
ทีเ่กี่ยวข้องรูปสามเหลี่ยม ด้านและมุม การ
เปรียบเทียบ รูปสามเหลี่ยมสองรูป ทฤษดิบทที่
เกี่ยวข้องเส้นขนาน ทฤษฎิบทที่เก่ียวข้อง
ผลบวกของมุมในรูปสามเหลี่ยม ทฤษฎิบทที่
เกี่ยวข้อง สรุปลักษณะของรูปสามเหลี่ยมที่เป็น
เอกลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ทฤษฎิบทที่
เกี่ยว ข้องสเกลเย้ บทสร้างต่าง ๆ โลโซ เส้นตรง
ที่จวบกันในรูปสามเหลี่ยมพ้ืนที่ พื้นท่ีรูป
สี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม และรูปหลายเหลี่ยม 
ทฤษฎิบทและบทสร้างที่เก่ียวข้องวงกลม หลัก
เบื้องต้น สมบัติสมมาตรแห่งวงกลมคอร์ด 
ทฤษฎิบทที่เก่ียวข้องมุมในวงกลม ทฤษฎิบทที่
เกี่ยวข้องเส้นสัมผัสส์วง หลักเบื้องต้น ทฤษฎิบท
ที่เก่ียวข้อง บทสร้างเกี่ยวกับวงกลม วงกลม
บรรจุภายในและภายนอกรูปสามเหลี่ยม 
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หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2503 
การใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 

 

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ วก. 437/2503 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 

 

         เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้ หลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๐๓ ดังที่ปรากฏข้างท้าย คําสั่งนี้แทนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา 
พุทธศกัราช ๒๔๙๘ ภายในเงื่อนเวลาต่อไปนี้ 

         ปีการศึกษา ๒๕๐๕ ให้ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๐๓ เฉพาะชั้นปีที่ ๔ 
(ม.ศ. ๔) ส่วนชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ ๒ ให้ดําเนินการสอนตาม หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา พุทธศักราช 
๒๔๙๘ 

         ปีการศึกษา ๒๕๐๖ ให้ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๐๓ จึงครบทุกชั้น 

         สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ที่ใช้หลักสูตรวิชาสามัญร่วมกับ หลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ให้ใช้หลักสูตรนี้สําหรับชั้นปีที่ ๔ (ม.ศ. ๔) ในปีการศึกษา ๒๕๐๕ ชั้นปีที่ ๕ 
(ม.ศ. ๕) ในปีการศึกษา ๒๕๐๖ ส่วน ชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกต่าง ๆ ที่เปิดสอนอยู่ก่อนคําสั่งนี้ คงให้
ดําเนินการสอน ไปตามหลักสูตรแผนกนั้น ๆ  

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ 

(ลงนาม)          ปิ่น    มาลากุล 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 
 

คณิตศาสตร์ ก. 
 

เวลาเรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

 
รายการสอน 

1. เลข-พีชคณิต 
         การแก้สมการ การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า ตัวเดียว สองตัว สามตัว และการใช้ กฎของการคูณไขว้
แก้สมการ ทฤษฎีของเลขดัชนี ความหมาย สูตร และวิธีใช้สมการัชนี เสอร์ด ความหมายของเลขจํานวน การ
บวก ลบ คูณ หาร ทฤษฎีของเสอร์ดกําลังสอง และวิธีใช้สมการเสอร์ด ลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ สูตร การ
ใช้ตารางลอการิทึมและแอนติลอการิทึม การเปลี่ยนฐาน ให้รู้จักกราฟของลอการิทึม การแปผัน แก้โจทย์
ปัญหาการแปรผัน ทั้งวิธีพีชคณิต และกราฟ ตั๋วเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้น 
2. ตรีโกณมิติ 
         ฟังก์ชันของมุม 30 , 45 , 60 การหมุนมุม และความหมายของมุมที่ใช้แขนร่วม Circular Functions 
และการพิสูจน์เอกลักษณ์อย่างง่าย การใช้ตารางหาค่าของฟังก์ชันของมุม กราฟของฟังก์ชันของ Sine, 
Cosine และ Tangent ของมุมจาก 0 - 360 ทิศ การหาระยะทางและความสูงโดยใช้ฟังก์ชันของมุม 30 , 45 , 
60 และโดย สัมพันธ์กับทิศ  
3. สถิติ 
         ความหมาย ข้อมูล การแจกแจงความถ่ีของข้อมูล ตารางการแจกแจง การแจกแจงความถ่ี ด้วยกราฟ 
ความหมายของ Percentile การวัดแนวน้าวเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดความแปรผัน ความบ่ายเบนมัธยฐาน 
ความบ่ายเบนถัวเฉลี่ย ความบ่ายเบนมาตรฐาน 
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หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 

คณิตศาสตร์ ข.  

เวลาเรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 

 
รายการที่สอน 

1. พีชคณิต 
         ทฤษฎีสมการ และฟังก์ชันกําลังที่สอง หรือตั้งสมการ การพิจารณารากของสมการ และตัวประกอบ
ของฟังก์ชัน จาก Discriminant  
          การแก้สมการกําลังที่สอง การพิจารณา เครื่องหมายของฟังก์ชัน และค่าของฟังก์ชัน โดยวิธีพีชคณิต
และกราฟ 
          กราฟของวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดต้นกําเนิด หลักการว่าด้วย Undetermined Coefficients 
การใช้หลักการนี้นับ Partial Fractions การแยกตัวประกอบ การยกกําลัง และการถอดราก ความหมายของ
ฟังก์ชัน เอมพันธ์ ฟังก์ชันสมมาตร ฟังก์ชันสลับ การแยกตัวประกอบโดยวิธีต่าง ๆ และทฤษฎีหาเศษ อนุกรม
ก้าวหน้า เลขคณิต ฮาร์โมนิก เรขาคณิต สหพันธ์อนุกรม เลขคณิต และเรขาคณิต 
2. ตรีโกณมิติ 
         ความหมายของวิชาตรีโกณมิติ นิยามของมุม ความหมายของมุมในตรีโกณมิติ มาตราของ การวัดมุม 
ระบบอังกฤษ ฝรั่งเศส และเรเดียน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทั้ง 3 อัตราส่วนตรีโกณมิติและฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันตรีโกณมิติ วิธีพิสูจน์และวิธีใช้ การใช้ตารางหาค่าของฟังก์ชันของมุม 
การแก้สมการหาค่าของมุม และให้รู้จักฟังก์ชันผกผันด้วย (Inverse Functions) 
การแก้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และไม่ใช่มุมฉาก 

การใช้สุตร 
a

sin A
 = 

b

sin B
 = 

c

sin C
 และ กรณีกํากวม (Ambiguous Case) 

การใช้สูตร  a2  = b2 + c2 – 2bc cos A 
               b2 = a2 + c2 – 2ac cos B 
               c2 = a2 + b2 – 2ab cos C 
การใช้สูตร a = b cos C + c cos B 
              b = a cos C + c cos A 
              c = a cos B + b cos A  
         มุมประกอบ (Compound Angles) ความหมายของมุมประกอบ พิสูจน์ฟังก์ชันของ มุมประกอบ 
         และวิธีใช้ ฟังก์ชันของมุมพหุคูณ และฟังก์ชันของมุมตรีคูณ ความสัมพันธ์ระหว่างผลบวก ผลต่าง  
         และผลคูณ ของฟังก์ชันของมุม ความสัมพันธ์ ของฟังก์ชันของมุมสองเท่าและครึ่งเท่าของมุมใน 
         สามเหลี่ยม 
          
 
 



 

           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
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         ลอการิทึม log sine, log cosine, log tangent ความหมายการใช้และการอ่าน ตาราง 
         ฟังก์ชันของครึ่งมุมและด้าน การกระจาย sin A เป็นพจน์ของด้าน คือ  

          sin A = 
2

 s(s - a) (s - b) (s - c)
bc

 เมื่อ s = 
a + b + c

2
 

          ฟังก์ชัน tangent สัมพันธ์กับด้านและครึ่งมุมระหว่างด้าน 
         การหาสูตรพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยม โดยใช้สูตรต่าง ๆ การแก้สามเหลี่ยมโดยใช้ลอการิทึม 
         ทิศ การวัดระยะทาง และความสูง ในระนาบเดียวและหลายระนาบ 
3. เรขาคณิต 
          ทฤษฎีว่าด้วยจุดจวบ  เส้นซิมสัน  โลกัสของจุดตัดและจุดจวบ 
          ทฤษฎีบทว่าด้วยจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยม 
          ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ของจัตุรัสบนด้านของสามเหลี่ยม และจัตุรัสบนเส้นมัธยฐาน 
          บทสร้างว่าด้วยจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า และการแก้สมการกําลังที่สองด้วยวิธีสร้างรูป 
          สัดส่วน สัดส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยม เส้นแบ่งครึ่งมุมภายในและภายนอก ของรูปสามเหลี่ยม 
          บทสร้างเกี่ยวกับการแบ่งเส้นตรง แบ่งเป็นอัตราส่วน แบ่งแบบภาคตัดมัธยะ หรือ Extreme  
          และ  Mean Ratios 
          บทสร้างสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ให้มุมที่ฐานเป็นสองเท่าของมุมยอด 
          สามเหลี่ยมคล้าย ทฤษฎีบทว่าด้วยสามเหลี่ยมคล้าย ทฤษฎีบทสามเหลี่ยมสองรูปซึ่งมีมุมมุมหนึ่ง 
          เท่ากัน และด้านประกอบอีกมุมหนึ่งเป็นสัดส่วน มุมที่สามเท่ากัน หรือ เป็นมุมประกอบสองมุมฉาก 
          บทสร้างว่าด้วยการหาสัดส่วนจํานวนที่สี่ จํานวนทีส่ามและจํานวนกลางของเส้นตรง ที่กําหนดให้ 
          ทฤษฎีว่าด้วยรูปสามเหลี่ยมคล้าย จุดศูนย์คล้าย การสร้างรูปคล้าย  เซกเตอร์และมุมในวงกลม 
          การเปรียบเทียบพ้ืนที่ของรูปเหลี่ยม 
          ทฤษฎีบทพ้ืนที่กับส่วนสูง หรือฐานของสามเหลี่ยม พื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปซึ่งมี มุมมุมหนึ่งเท่ากัน  
          เป็นสัดส่วนกับพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เกิดจากด้านประกอบมุมเท่า ทฤษฎีบทพ้ืนที่สามเหลี่ยมคล้าย  
          และหลายเหลี่ยมคล้าย เป็นสัดส่วนกับพ้ืนที่ ของจัตุรัสบนด้านที่สมนัยกัน 
          ทฤษฎีบทพ้ืนที่รูปคล้ายบนด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก  การสร้างรูปคล้าย โดยกําหนดพื้นท่ี 
          ทฤษฎีบทว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและวงกลมว่าด้วย คอร์ดตัดกัน ว่าด้วย  
          เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม ส่วนแบ่งที่ฐาน และด้านประกอบมุมยอด 
          ทฤษฎีบทว่าด้วยเส้นตั้งฉากจากมุมยอด มายังด้านตรงข้าม และเส้นผ่าศูนย์กลาง ของวงกลมล้อม 
          รูปสามเหลี่ยม 
          ทฤษฎีบทว่าด้วยผลคูณของด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยม แนบในวงกลม การสร้างวงกลม โดยกําหนด 
          จุดที่เส้นรอบวงผ่าน และเส้นสัมผัสจุดที่เส้น รอบวงผ่านและวงกลมที่สัมผัส บรรดาขั้นสูง และขั้นต่ํา 

 

  

 

 


