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ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ วก. 259/2523  

 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พุทธศักราช 2524 
 
 

          เพ่ืออนุวัตการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 ซ่ึง
ก าหนดให้เปลี่ยนระบบชั้นเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นไป และเพ่ือ สอดคล้องกับประกาศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนดการเปลี่ยนระบบชั้นเรียนและ การใช้หลักสูตรใหม่ ลงวันที่ 
19 กันยายน 2520 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 
216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2524 ดังปรากฏท้ายค าสั่งนี้ แทนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกฉบับที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน ภายในก าหนดเวลาและ เงื่อนไขของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดการ
เปลี่ยนระบบชั้นเรียนและการ ใช้หลักสูตรใหม่ ลงวันที่ 19 กันยายน 2520 

          ให้ปลักกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจในการสั่งยกเลิก เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง รายวิชา 
และเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 

สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2523 

(นายสิปปนนท์ เกตุทัต) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

จุดประสงค์ 
          1. เพ่ือให้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และสามารถใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น อย่าง
เป็นระเบียบ ชัดเจน และรัดกุม 
          2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ มีความคิด ริเริ่ม
และสร้าง สรรค์ มีความสามารถและม่ันใจในการแก้ปัญหา ตลอดจนคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 
          3. เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ และให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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โครงสร้าง 

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี 2 สาย 

คณิตศาสตร์ สายท่ี 1 

ส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนเน้นหนักทางคณิตศาสตร์ ประกอบ ด้วยวิชา 

คณิตศาสตร์สายที่ 2 

ส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยรายวิชา  

 

เงื่อนไขการเลือกวิชาคณิตศาสตร์ สายท่ี 1 และสายท่ี 2 
           ผู้ที่จะเลือกวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ทั้ง 2 สายนี้ จะต้องมี
ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
อย่างน้อย 2 รายวิชา ส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ดังกล่าว ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 อย่างน้อย 2 รายวิชา ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนี้โดยให้นับหน่วยการเรียนด้วย 

 

วิชาคณิตศาสตร์สายที่ 1  
จุดประสงค์ 

           1. เพ่ือให้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และสามารถใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นระบบ 
ชัดเจนและรัดกุม 
           2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ มีความคิด ริเริ่มและ
สร้างสรรค์ มีความสามารถและมั่นใจในการแก้ปัญหา ตลอดจนคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 
           3. เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ และให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
           4. เพ่ือให้มีความรู้กว้างขวาง อันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูง และวิชาที่ต้องใช้
คณิตศาสตร์ ตลอดจนให้ตระหนักในความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น ต้องใช้ในวิทยาการอื่น ๆ 
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ค าอธิบายรายวิชา สายที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน ค 311-312 หรือ ค 321- 322 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

ค าอธิบายรายวิชา 
         เซ็ต  ความหมายของเซ็ต เซ็ตว่าง เซ็ตจ ากัด เซ็ตอนันต์ เซ็ตที่เท่ากัน สับเซ็ต เพาเวอร์เซ็ต เอกภพ
สัมพัทธ์ การเขียนแผนภาพแทนเซ็ต ยูเนียน อินเตอร์เซ็กชันและคอมปลีเมนต์ ของเซ็ต 
        ระบบจ านวน จริง จ านวนจริง จ านวนอตรรกยะ เส้นจ านวน ค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ 
และการหารจ านวนจริง คุณสมบัติของระบบจ านวนจริงที่เก่ียวกับการบวกและ การคูณ คุณสมบัติของการ
เท่ากันและไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการ การแก้สมการและ อสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ดีกรีไม่เกินหนึ่ง 
         ตรรกศาสตร์ ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มี ตัวเชื่อม ข้อความท่ี
สมมูลกัน การสร้างตารางแสดงค่า ความจริง ประโยคเปิด วลีบอกปริมาณ ค่าความจริงของประพจน์ที่มีวลี
บอกปริมาณท่ีมีตัวแปรเดียว 
         ความสัมพันธ์ คู่อันดับ ผลคูณคาร์ตีเซียน ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจฯ ของความสัมพันธ์ กราฟ
ของความ สัมพันธ์ อินเวอร์สของความสัมพันธ์ 
        ความรู้พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์ โปรเจกชัน ระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสอง
จุด 

 
รายวิชาพื้นฐาน ค 011 

ค าอธิบายรายวิชา 
         เส้นตรง ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟ เป็นเส้นตรง 
ระยะทางระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกัน 
         ฟังก์ชัน ความหมายของฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ ฟังก์ชัน
คอมโพสิท ฟังก์ชันอินเวอร์ส กราฟของฟังก์ชันอินเวอร์ส พีชคณิต ของฟังก์ชัน 
         เรขาคณิตวิเคราะห์ วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา 
         ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม การอ่านค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจาก ตาราง กราฟ
ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

 
รายวิชาพื้นฐาน ค 011 และ ค 012 

ค าอธิบายรายวิชา 
         ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิธึม เลขยกก าลัง เลขยกก าลังที่มี เลขชี้ก าลังเป็น
เศษส่วน การบวก ลบ คูณ และหารเลขยกก าลัง ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิธึมและกราฟ 
คุณสมบัติของฟังก์ชันลอการิธึม ลอการิธึมฐานสิบ การใช้ตาราง ลอการิธึม การค านวณค่าโดยประมาณ
โดยใช้ลอการิธึมลอก ลอการิธึมฐานอ่ืน ๆ สมการ เอกซ์โปเนนเชียลและสมการลอการิธึม 
 
         เวกเตอร์ ปริมาณเวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ คุณสมบัติของการบวกเวกเตอร์ เวกเตอร์ศูนย์ การ
ลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ ด้วยสเกลาร์ คุณสมบัติการคูณเวกเตอร์ด้วย สเกลาร์ การใช้เวกเตอร์ในการ
พิสูจน์ทฤษฎีบทบาง ทฤษฎีในเรขาคณิต เวกเตอร์ในระบบ แกนมุมฉาก ขนาดของเวกเตอร์ เวกเตอร์หนึ่ง
หน่วย ผลคูณสเกลาร์ 
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         ตรีโกณมิติและการประยุกต์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกหรือผลต่างระหว่าง จ านวน อินเวอร์ส 
ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและกราฟ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติกฎของ โคซายน์และซายน์ การหา
ระยะทางและความสูง 

 
รายวิชาพื้นฐาน ค 011 และ ค 012 

ค าอธิบายรายวิชา 
         จ านวนเชิงซ้อน ความหมายของจ านวนเชิงซ้อน การบวก ลบ คูณ หาร จ านวน เชิงซ้อน กราฟ
และค่าสัมบูรณ์ ของจ านวนเชิงซ้อน การหารากของสมการ ระบบคณิตศาสตร์ เบื้องต้น (กรูป) 
         อันดับและอนุกรม ความหมายของอันดับและอนุกรม อันดับเลขคณิต อันดับเรขาคณิต ลิมิตของ
อันดับ อนุกรมจ ากัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต ผลบวกของ อนุกรม 
         คัลคูลัสเบื้องต้น อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ ความชันของเส้นโค้ง อัตราเร็ว ความเร็ว ค่าสูงสุด
และค่าต่ าสุด โอเปอเรชันตรงกันข้ามกับการหาอนุพันธ์ 

 
รายวิชาพื้นฐาน ค 011 และ ค 012 

ค าอธิบายรายวิชา 
         การจัดล าดับและการจัดหมู่ กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ แฟคตอเรียล n การจัดล าดับ การ
จัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม 
         ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ ยูเนียนและอินเตอร์ เซ็กชันของ
เหตุการณ์ เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น หลักเกณฑ์ ในการค านวณความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของความน่าจะเป็น 
         เมตริกซ์ ความหมายของเมตริกซ์ การเท่ากันของเมตริกซ์ การบวกเมตริกซ์ การคูณเมตริกซ์ 
คุณสมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณเมตริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ 2 x 2 การใช้เมตริกซ์แก้ระบบสมการเชิง
เส้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน ค 311-312 หรือ ค 312-322 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

ค าอธิบายรายวิชา 
         สถิติขอบข่ายและประโยชน์ของวิชาสถิติ ข้อมูลสถิติและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล
ในรูป ตาราง กราฟและแผนภาพต่าง ๆ การแจกแจงความถี่และความถี่สัมพัทธ์ ของข้อมูล การแจกแจง
ความถี่ โดยกราฟ การวัดค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก มัธย
ฐานและฐาน นิยม การวัดการกระจายของข้อมูล พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไตล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดการกระจาย สัมพัทธ์ ค่ามาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ระหว่างข้อมูล 

 

  

  


