
 

  
           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

           กระทรวงศึกษาธิการ 1 

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 
โครงสร้างท่ี 1 
วิชาเลือกเสรี 

ส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนเน้นหนักทางคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
ค 011 คณิตศาสตร์   
ค 012 คณิตศาสตร์   
ค 013 คณิตศาสตร์   
ค 014 คณิตศาสตร์   
ค 015 คณิตศาสตร์   
ค 016 คณิตศาสตร์  

5 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
5 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
5 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
5 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
5 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 

2.5 หน่วยการเรียน   
2.5 หน่วยการเรียน   
2.5 หน่วยการเรียน   
2.5 หน่วยการเรียน   
2.5 หน่วยการเรียน   
2.5 หน่วยการเรียน 

ส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากรายวิชา ค 011-016  
อาจเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

ค 021 คณิตศาสตร์   
ค 022 คณิตศาสตร์   
ค 023 คณิตศาสตร์   
ค 024 คณิตศาสตร์   
ค 025 คณิตศาสตร์   
ค 026 คณิตศาสตร์ 

1 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค 

0.5 หน่วยการเรียน   
0.5 หน่วยการเรียน   
0.5 หน่วยการเรียน   
0.5 หน่วยการเรียน   
0.5 หน่วยการเรียน   
0.5 หน่วยการเรียน  

ส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์เฉพาะด้านเพ่ิมเติมจากรายวิชา ค 011-016  
อาจเลือกเรียนรายวิชา ต่อไปนี้ 

ค 031 คณิตศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน 
  

โครงสร้างท่ี 2 
 วิชาเลือกเสรี 

ส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์พอเป็นพื้นฐาน ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  
ค 041 คณิตศาสตร์   
ค 042 คณิตศาสตร์   
ค 043 คณิตศาสตร์   
ค 044 คณิตศาสตร์   
ค 045 คณิตศาสตร์   
ค 046 คณิตศาสตร์  

3 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 

1.5 หน่วยการเรียน   
1.5 หน่วยการเรียน   
1.5 หน่วยการเรียน   
1.5 หน่วยการเรียน   
1.5 หน่วยการเรียน   
1.5 หน่วยการเรียน 

หมายเหต ุ  ส าหรับผู้ที่เลือกเรียนวิชาอาชีพ และประสงค์จะเลือกเรียนคณิตศาสตร์อาจเลือกเรียน
คณิตศาสตร์ประยุกต์จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
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โครงสร้างท่ี 1 
วิชาเลือกเสรี 

  
ค 011 คณิตศาสตร์  5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 012  ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง เซต  สับเซต  โอเปอเรชันของเซต  ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น  ระบบจ านวนจริง  การแก้สมการ
และอสมการตัวแปรเดียว   ความสัมพันธ์และกราฟของความสัมพันธ์  ระบบพิกัดฉาก จุดกึ่งกลาง
และระยะระหว่างจุดสองจุด  เส้นตรงและระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง  ตรรกศาสตร  ์ สัญลักษณ์
เบื้องต้น  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา  มีทักษะในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล และการน า
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา  
   
  
ค 012 คณิตศาสตร์  5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 011  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง วงกลม  พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา  ฟังก์ชัน  พีชคณิตของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันอิน
เวอร์ส  ฟังก์ชันคอมโพสิท   ฟังก์ชันตรีโกณมิติของจ านวนจริงและมุม  การเก็บรวบรวมและการ
น าเสนอข้อมูล  ค่ากลางของข้อมูล เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะในการคิดค านวณ 
การให้เหตุผล และการน าความรู้  
ไปใช้แก้ปัญหา  
   
  
ค 013 คณิตศาสตร์  5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 012  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล   ฟังก์ชันลอการิทึม   ลอการิทึมสามัญ   ลอการิทึมฐานอ่ืน ๆ    
สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์เมตริกซ์และดี
เทอร์มินันต์ โปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะในการคิดค านวณ 
การให้เหตุผล และการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา  
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ค 014 คณิตศาสตร์ 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 012  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง เวกเตอร์   ระบบจ านวนเชิงซ้อน   การแก้สมการพหุนาม   การวัดต าแหน่งและการกระจายของ
ข้อมูล ค่ามาตรฐาน  พ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติ   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา   มีทักษะในการคิด
ค านวณ การให้เหตุผล  และการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา  
   
  
ค 015 คณิตศาสตร์  5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 012  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง ล าดับและอนุกรม ผลบวกของอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ดีกรีสูง อินทิกรัลจ ากัดเขตและไม่จ ากัดเขต  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหา มีทักษะในการคิดค านวณ   การให้เหตุผล และการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา  
   
  
ค 016 คณิตศาสตร์  5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 012  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวธิีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ดัชนีราคา  การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา   มีทักษะใน
การคิดค านวณ การให้เหตุผล และการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา  
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ค 021 คณิตศาสตร์    
ค 022 คณิตศาสตร์    
ค 023 คณิตศาสตร์    
ค 024 คณิตศาสตร์    
ค 025 คณิตศาสตร์    
ค 026 คณิตศาสตร์  

1 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค   
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค 

0.5 หน่วยการเรียน   
0.5 หน่วยการเรียน   
0.5 หน่วยการเรียน   
0.5 หน่วยการเรียน   
0.5 หน่วยการเรียน   
0.5 หน่วยการเรียน 

ให้ทุกรายวิชาใช้ค าอธิบายรายวิชาต่อไปนี้ 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาเรื่องที่เลือกเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ตามความถนัดและความสนใจเป็นพิเศษของผู้เรียน 
เพ่ือ พัฒนาความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของแต่ละบุคคล  
        หมายเหตุ  รายวิชานี้เน้นการศึกษาด้วยตนเอง  และเรื่องที่เลือกเรียนให้เป็นการตกลงกัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยความเห็นชอบของโรงเรียน และให้รหัสวิชา ค 021 เป็น
รายวิชาแรกท่ีเริ่มเรียนของแต่ละคน  
  
ค 031 คณิตศาสตร์  2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 021  ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาและฝึกทักษะการพิสูจน์ทฤษฎีบทและข้อสรุปทางเรขาคณิตใน
เรื่อง  วงกลม  คอร์ด  เส้นสัมผัส รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแนบในและแนบนอกวงกลม เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการ ให้เหตุผล และรู้จักน าความรู้ทางเรขาคณิตไปใช้แก้ปัญหา  
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 โครงสร้างท่ี 2 
 วิชาเลือกเสรี 

    
ค 041 คณิตศาสตร์  3 คาบ/สัปดาห์/ภาค  1.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 012  ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง เซต สับเซต โอเปอเรชันของเซต ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น  ระบบจ านวนจริง การแก้สมการและ
อสมการตัวแปรเดียว   ความสัมพันธ์และกราฟของความสัมพันธ์  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา มีทักษะในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล และการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา  
   
  
ค 042 คณิตศาสตร์ 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 041 หรือ ค 011  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง ระบบพิกัดฉาก  จุดกึ่งกลางและระยะระหว่างจุดสองจุด  เส้นตรง  ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง 
ฟังก์ชัน  พีชคณิตของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันอินเวอร์ส  ฟังก์ชันคอมโพสิท  วงกลม  พาราโบลา  วงรี   
ไฮเพอร์โบลา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะในการคิดค านวณ การให้เหตุผลและน า
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา  
   
  
ค 043 คณิตศาสตร์  3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 042 หรือ ค 012  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม   ลอการิทึมสามัญ  ลอการิทึมฐานอ่ืน ๆ  สมการ
เอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม   ตรรกศาสตร  ์สัญลักษณ์เบื้องต้น  เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา มีทักษะในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล และน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา  
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ค 044 คณิตศาสตร์  3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 042 หรือ ค 012  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของจ านวนจริงและมุม   การเก็บรวบรวมและการน าเสนอข้อมูล  ค่ากลาง
ของข้อมูล เมตริกซ์และดีเทอร์มินันต์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะในการคิดค านวณ 
การให้เหตุผล และน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา 
 
 
 ค 045 คณิตศาสตร์  3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 042 หรือ ค 012  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน   อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์  โอเปอเรชันตรงข้ามกับการหา
อนุพันธ์   การวัดต าแหน่งและการกระจายของข้อมูล  ค่ามาตรฐาน   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา  มีทักษะในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล และน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา  
   
  
ค 046 คณิตศาสตร์  3 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1.5 หน่วยการเรียน  
รายวิชาพ้ืนฐาน    ค 042 หรือ ค 012  
ค าอธิบายรายวิชา  
        ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้เหตุผล และฝึกการแก้ปัญหาใน
เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวธิีจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  ดัชนีราคา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหา มีทักษะในการคิดค านวณ  การให้เหตุผล และน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา 
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