
แนวการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ 

ใช้อักษรแบบ TH SarabunIT๙   การตั้งค่าหน้ากระดาษขอบซ้าย ๑.๕ นิ้ว ขอบบน ขอบล่างและขอบขวา ๑  
นิ้ว 

๑. ส่วนน าโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 
  ๒.  โครงสร้างกลุ่มสาระ   (ชื่อตาราง ขนาด ๑๘ หนา หัวตารางขนาดอักษร ๑๖ หนา )  
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

ที ่ รายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น ภาคเรียน 
หน่วยกิต/ภาค

เรียน 
๑ พ้ืนฐาน ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ม.๑ ๑ ๑.๕ 

๒ พ้ืนฐาน ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ม.๑ ๒ ๑.๕ 
       
… เพ่ิมเติม ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ ม.๑ ๑ ๐.๕ 

 

 (ในตารางให้เรียงวิชาพื้นฐานให้ครบแล้วพิมพ์รายวิชาเพิ่มเติมตาม  โดยเรียงตามล าดับชั้นด้วย  ) 
๓. รายวิชา...    (อักษรขนาด ๑๘ หนา )  

รายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน    (อักษรขนาด ๑๖ หนา ) 
ค ๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕   หน่วยกิต 
ค ๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์      จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕   หน่วยกิต 
 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ค  ๒๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑  จ านวน ๒๐    ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ค  ๒๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒  จ านวน  ๒๐   ชั่วโมง  ๐.๕  หนว่ยกิต 
 

รายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพื้นฐาน 
ค ๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐   หน่วยกิต 
ค ๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐   หน่วยกิต 



 
 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ค  ๓๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑   จ านวน  ๖๐   ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
ค  ๓๑๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒  จ านวน  ๖๐   ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

   (ให้เรียงวิชาพื้นฐานให้ครบแล้วพิมพ์รายวิชาเพิ่มเติมตาม  โดยเรียงตามล าดับชั้นด้วย  ) 

 

๔. ค าอธิบายรายวิชา  (อักษรขนาด ๑๘ หนา ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑         รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๑ 
เวลา  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                  จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 



 
 

๕. โครงสร้างรายวิชา (ชื่อตาราง ขนาด ๑๘ หนา หัวตารางขนาดอักษร ๑๖ หนา )   

๑๖ หนา )   

โครงสร้างรายวิชา  คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ ๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

ล าดับที่ 

ชื่อหน่วย 

การเรียน 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ สมบัติของ 

จ านวนนับ 

ค ๑.๔  ม. ๑/๑   

ค ๖.๑ ม. ๑-๓/
๑ 

- ม. ๑-๓/๖ 

โจทย์ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือบาง
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับจ านวนนับที่
มากที่สุด และจ านวนนับที่น้อยที่สุด 
สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.ของจ านวนนับมาแก้ปัญหา 

๑๐ ๒๐ 

 

   (ให้เรียงวิชาพื้นฐานให้ครบแล้วพิมพ์รายวิชาเพิ่มเติมตาม ) 

 

 

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ ๒) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียน 

มาตรฐานการ
การเรียนรู้/ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 



เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

๑ 

 

 

เศษส่วน 

 

 

 

ค ๑.๑   ม.๑/
๑ 

ค ๑.๒   ม.๑/
๒ 

ค ๖.๑ ม.๑-
๓/๑ – ม.๑-
๓/๖ 

 

เศษส่วนเป็นจ านวนที่มีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและชีวิตจริง ซึ่งการหา
ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบการบวก 
การลบ การคูณ และการหาร
เศษส่วน เป็นการด าเนินการที่ต้องใช้
ความรู้จากการบวก การลบ การคูณ 
และการหารจ านวนเต็ม จึงต้องใช้
วิธีการที่หลากหลาย และตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลลัพธ์ โดยใช้
ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ 
และการคูณกับการหาร 

๙ ๑๕ 

   (ให้เรียงวิชาพื้นฐานให้ครบแล้วพิมพ์รายวิชาเพิ่มเติมตาม  ) 

โดยเรียงตามล าดับชั้นด้วยเช่น  ม.๑ (พึ้นฐาน,เพิ่มเติม)  ม.๒(พื้นฐาน,เพิ่มเติม)จนถึงม.๖ 

ให้สอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  ค่านิยม ๑๒ ประการและการเรียนรู้ในท้องถิ่น 

ในหลักสูตรด้วย 

 

 

ก าหนดส่งหัวหน้ากลุ่มสาระ 30 พฤษภาคม 2559  

หัวหน้าสาระรวบรวมส่งวชิาการ30 มิถุนายน 2559 ส่งทั้งรูปเล่มและไฟล์ 



(ไฟล์ส่งไปที่ phen2806@hotmail.com 


