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คณิตศาสตร์หมวดวิชาพื้นฐาน 

รหัส 20001501 คณิตศาสตร์ 1 ( ท= ทฤษฏี   ป=ปฏิบัติ   น=หน่วยการเรียน ) 2    0    2 

ค าอธิบายรายวิชา  
           เศษส่วนและทศนิยม อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน อัตราส่วนผสม ส่วนลดการค้า
และส่วนลดเงินสด  การตั้งราคาขาย  ดอกเบี้ย การซื้อขายระบบผ่อนช าระและการเช่าซื้อ  
         เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน ในการค านวณเกี่ยวกับเศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน สัดส่วน 
ร้อยละ การแปรผัน  คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ  ส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสด  การตั้งราคา
ขาย  ดอกเบี้ย การซื้อขายในระบบผ่อนช าระและการเช่าซื้อ โดยอาศัย เครื่องคิดค านวณและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
   

รหัส 20001502 คณิตศาสตร์ 2 ( ท= ทฤษฏี   ป=ปฏิบัติ   น=หน่วยการเรียน ) 2    0    2 

ค าอธิบายรายวิชา                                                       
          สถิติพ้ืนฐาน ความหมายของสถิติ ข้อมูลและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล และค่ามาตรฐาน ความ
น่าจะเป็นเบื้องต้น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  
         เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านและแปลความข้อมูลทางสถิติ น าเสนอในรูปต่าง ๆ ตลอดจน
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการตัดสินใจ  
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คณิตศาสตร์หมวดวิชาเลือกเสรี  

รหัส 20003501 คณิตศาสตร์ 3 ( ท= ทฤษฏี   ป=ปฏิบัติ   น=หน่วยการเรียน ) 2    0    2 

ค าอธิบายรายวิชา                                                      
           บ าเหน็จตัวแทนและบ าเหน็จนายหน้า ตั๋วเงิน การขายลดตั๋วเงิน หุ้น ชนิดของหลักทรัพย์  
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา  ค าน า และ
ความหมายที่ใช้ในการคิดค่าเสื่อมราคา วิธีค านวณในการคิดค่าเสื่อมราคา ดัชนีราคา ดัชนีราคา
ผู้บริโภค ดัชนีราคาหุ้น ประโยชน์ของการใช้ดัชนีราคาในวงการธุรกิจ ค่าจ้าง วันและเวลาในการ
ท างาน ค่าตอบแทนในการท างานอนาคตของเงินรายงวด  
         เพ่ือให้สามารถน าความรู้เกี่ยวกับบ าเหน็จตัวแทนและบ าเหน็จนายหน้า ตั๋วเงิน หุ้น ค่าเสื่อม
ราคา ดัชนีราคา ค่าจ้าง มูลค่าของเงินไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 

รหัส 20003502 คณิตศาสตร์ 4 ( ท= ทฤษฏี   ป=ปฏิบัติ   น=หน่วยการเรียน ) 2    0    2 

ค าอธิบายรายวิชา                                                  
           ตรีโกณมิติ สามเหลี่ยมคล้ายและการน าไปใช้ สามเหลี่ยมมุมฉากและการน าไปใช  ้หน่วยการ
วัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 40, 60 องศา การอ่านค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 0 - 90 
องศา การใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติในงานเกษตร  แบบแผนการทดลองเบื้องต้น สถิติทดลองเบื้องต้น 
ส่วนประกอบของการทดลอง  หลักส าคัญของการทดลอง ขั้นตอนการทดลองในแต่ละแบบ  การ
ค านวณในงานทดลอง  
         เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสามเหลี่ยมคล้าย  สามเหลี่ยมมุมฉากและอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ และมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการวางแผน การทดลองทางการเกษตร เพ่ือให้
สามารถน าความรู้ ไปช่วยในการประกอบอาชีพเกษตร  
 

รหัส 20003503 คณิตศาสตร์ 5 ( ท= ทฤษฏี   ป=ปฏิบัติ   น=หน่วยการเรียน ) 2    0    2 

ค าอธิบายรายวิชา   
           เรขาคณิต การแบ่งเส้นตรงเป็นหลายส่วนเท่า ๆ กัน สมบัติของรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม 
และรูป หลายเหลี่ยม การสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า รูปสามเหลี่ยมคล้าย มุมภายในของรูปหลาย
เหลี่ยม สมบัติของวงกลม การหาจุดศูนย์กลางของวงกลม การใช้เรขาคณิตในงานช่าง ตรีโกณมิติ 
นิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้วงกลมหนึ่ง
หน่วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมขนาดต่าง ๆ กฎของไซน   ์กฎของโคไซน์ การใช้ตรีโกณมิติในงานช่าง  
         เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ เรื่องเรขาคณิตและตรีโกณมิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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รหัส 20003504 คณิตศาสตร์ 6 ( ท= ทฤษฏี   ป=ปฏิบัติ   น=หน่วยการเรียน ) 2    0    2 

ค าอธิบายรายวิชา 
          สมการ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการก าลังสอง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบ  
สมการเชิงเส้นสามตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและสามตัวแปร โดยใช้ดีเทอร์
มินันท์ การใช้สมการในงานช่าง เลขยกก าลัง สมบัติของเลขยกก าลัง กรณฑ์ การใช้เลขยกก าลังในงาน
ช่าง ลอการิทึม สมบัติของลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ ลอการิทึมธรรมชาติ การใช้ลอการิทึมในงาน
ช่าง  
         เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องสมการ เลขยกก าลังและลอการิทึมไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

   

รหัส 200035051 คณิตศาสตร์ 7 ( ท= ทฤษฏี   ป=ปฏิบัติ   น=หน่วยการเรียน ) 2    0    2 

ค าอธิบายรายวิชา  
           เซต  วิธีเขียนเซต  ชนิดของเซต  สับเซต  เอกภพ  แผนภาพของเวนน์ ออยเลอร์ การ
ด าเนินการระหว่างเซต   จ านวนสมาชิกของเซต   ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   คู่อันดับ   ผลคูณคาร์ที
เซียน ความสัมพันธ์ฟังก์ชันและชนิดของฟังก์ชัน   ฟังก์ชันอินเวอร์ส   สมการและอสมการ  สมการ
และการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อสมการ กราฟของอสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ก าหนดการเชิงเส้น  
         เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ในเรื่องเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สมการและอสมการ 
และ ก าหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ได้ 

 


