กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

โครงสร้ างหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงสร้ างหลักสู ตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต
สัปดาห์
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1
1.5
3

มัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา
หน่วย ชัว่ โมง/
กิต
สัปดาห์
ค 21102 คณิตศาสตร์
1.5
3
2

ค 21201 คณิตศาสตร์

1.0

2

ค 21202 คณิตศาสตร์

1.0

เสริ มทักษะ 1

เสริ มทักษะ 2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2553
หน่วย
รายวิชา
กิต
ค 22101 คณิ ตศาสตร์ 3
1.5

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553
หน่วย
รายวิชา
กิต
ค 22102 คณิ ตศาสตร์ 4
1.5

ค 22201 คณิ ตศาสตร์เสริ ม
ทักษะ 3

1.0

ชัว่ โมง/
สัปดาห์
3
2

ค 22202 คณิ ตศาสตร์
เสริ มทักษะ 4

1.0

2

ชัว่ โมง/
สัปดาห์
3
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ภาคเรี ยนที่ 1)
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2554
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วย
ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต
สัปดาห์
กิต
สัปดาห์
ค 23101 คณิ ตศาสตร์ 5
1.5
3
ค 23102 คณิ ตศาสตร์ 6
1.5
3
ค 23201 คณิ ตศาสตร์เสริ ม
ทักษะ 5

1.0

2

ค 23202 คณิ ตศาสตร์
เสริ มทักษะ 6

1.0

2

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ พืน้ ฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ลาดับ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
ที่

1

2

3

4

สมบัติของจานวนนับ

ระบบจานวนเต็ม

เลขยกกาลัง

พื้นฐานทางเรขาคณิ ต
และการสร้าง

รหัสวิชา ค 21101
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐาน
สาระสาคัญ
เวลา
การเรี ยนรู้ /
ตัวชี้วดั
ค 1.4 ม 1/1

ห.ร.ม.และค.ร.น.ของจานวนนับ
และการนาไปใช้
ค 1.1 ม 1/1
1. จานวนเต็มและการเปรี ยบเทียบ
จานวนเต็ม
ค 1.2 ม 1/1
2.การบวกลบ คูณ หารจานวนเต็ม
ค 1.4 ม 1/1
3. สมบัติของจานวนเต็ม
ค 1.2 ม 1/3
1. ความหมายของเลขยกกาลัง
และ
การเขียนจานวนในรู ปเลขยก
กาลัง
ค 1.2 ม 1/4
2.การคูณและการหารเลข
ยกกาลังที่มีฐานเดียวกันและ
เลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็ม
ค 1.1 ม 1/2
3. การเขียนแสดงจานวนในรู ป
สัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์ (A × 10n
เมื่อ
1 ≤ A< 10 และ n เป็ นจานวนเต็ม)
ค 3.1 ม 1/3
1. พื้นฐานทางเรขาคณิ ต
ค 3.1 ม 1/1 2. การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิ ต
ค 3.1 ม 1/2
3.การสร้างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ
อย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน

นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10

10

4

5

13
4
5

10
5
5

8

10

4

5

2
5
5

2
4
4

ลาดับ
ที่
5

ชื่ อหน่ วยการ
เรียนรู้
กิจกรรม
เสริ มสร้าง
ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์

มาตรฐานการ

สาระสาคัญ

เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ค 6.1 ม.1/1-ม.1/6

การใช้ความรู ้และทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ แก้
ปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
ใช้ภาษาหรื อสัญลักษณ์ทาง
คณิ ตศาสตร์ในการสื่ อความหมาย
และนาเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู ้
เนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์
อื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์และ
ตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
รวมคะแนนระหว่างภาค

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 70 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 10 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

เวลา

นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10
-

60

70

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ พืน้ ฐาน
รหัสวิชา ค 21102
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ ชื่ อหน่ วยการ
มาตรฐาน
เวลา
นา้ หนัก
สาระสาคัญ
ที่
เรียนรู้
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง) คะแนน
ค 1.1 ม.1/1
1. ความหมายของเศษส่ วนและ
4
6
ทศนิยม
2. การเขียนเศษส่ วนให้เป็ น
ทศนิยมและการเขียนทศนิยมให้
เป็ นเศษส่ วน
เศษส่ วนและ
3. การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนและ
1
ทศนิยม
ทศนิยม
ค 1.2 ม.1/2
4. การบวก ลบ คูณ และหาร
10
6
เศษส่ วนและทศนิยม
ค 1.2 ม.1/2
5. โจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์
6
6
ค 5.2 ม.1/1
เกี่ยวกับเศษส่ วนและทศนิยม
ค 3.1 ม.1/1
1. การปัดเศษ
7
6
2.วิธีการประมาณค่าที่เหมาะสม
ใน
2
การประมาณค่า
การคานวณ
3. การใช้การประมาณค่าใน
สถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม
ค 4.2 ม.1/4
1. ความหมายของคู่อนั ดับ
5
4
2. พิกดั ของคู่อนั ดับบนระนาบ
3. กราฟของคู่อนั ดับ
3 คู่อนั ดับและกราฟ
4. กราฟแสดงความเกี่ยวข้องของ
ปริ มาณ 2 ชุด
ค 4.2 ม.1/5
5. อ่านและแปลความหมายกราฟ
3
4

ลาดับ
ที่

ชื่ อหน่ วยการ
เรียนรู้

4

สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว

5

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
รู ปเรขาคณิ ตสอง
มิติ
และสามมิติ

6

กิจกรรมเสริ มสร้าง
ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์

มาตรฐาน

เวลา

นา้ หนัก
สาระสาคัญ
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง) คะแนน
ค 4.1 ม.1/1
1. แบบรู ปและความสัมพันธ์
3
2
ค 4.2 ม.1/1
2. ความหมายของสมการและคา
6
6
ตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
3.การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวโดยใช้สมบัติการเท่ากัน
ค 4.2 ม1/2
4. การเขียนสมการแทน
2
4
สถานการณ์
หรื อปั ญหาอย่างง่าย
ค 4.2 ม.1/3
5. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
6
6
สมการและตรวจคาตอบของ
สมการหรื อของโจทย์สมการ
ค 3.1 ม.1/4,
1. การอ่านรู ปทรงสามมิติจาก
4
5
ค 3.1 ม.1/5
ภาพ
สองมิติจากการมองด้านหน้า
ด้านข้าง หรื อด้านบน
ค 3.1 ม.1/6
2. การวาดหรื อประดิษฐ์รูป
4
5
เรขาคณิ ตที่ประกอบจาก
ลูกบาศก์
เมื่อกาหนดภาพสองมิติที่ได้จาก
การมองด้านหน้า ด้านข้างหรื อ
ด้านบน
ค 6.1 ม.1/1-ม.1/6 การใช้ความรู ้และทักษะ
10
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ แก้
ปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
ใช้
ภาษาหรื อสัญลักษณ์ทาง
คณิ ตศาสตร์ในการสื่ อ
ความหมาย

ลาดับ
ที่

ชื่ อหน่ วยการ
เรียนรู้

มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ

และนาเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู ้
เนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์ กบั
ศาสตร์
อื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์และ
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ
คะแนนรวมระหว่างเรี ยน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน 70 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค 10 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

เวลา

นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

60

70

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาวิทยาศาสศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ค 31101คณิ ตศาสตร์ 1
ค 30201 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

รายวิชา

หน่วยกิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0
2.0

2
4

ค 31102 คณิ ตศาสตร์ 2
ค 30202 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

หน่วย
กิต

ค 32101คณิ ตศาสตร์ 3
ค 30203 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

ค 33101คณิ ตศาสตร์ 5
ค 30205 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

ค 32102 คณิ ตศาสตร์ 4
ค 30204 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554

หน่วยกิต ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0
2.0

รายวิชา

2
4

รายวิชา

หน่วย
กิต

ค 33102 คณิ ตศาสตร์ 6
ค 30206 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

2
4

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาวิทยาศาสศาสตร์ กายภาพ - คอมพิวเตอร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ค 31101คณิ ตศาสตร์ 1
ค 30221 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

รายวิชา

หน่วยกิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0
2.0

2
4

ค 31102 คณิ ตศาสตร์ 2
ค 30222 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

หน่วย
กิต

ค 32101คณิ ตศาสตร์ 3
ค 30223 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

ค 33101คณิ ตศาสตร์ 5
ค 30225 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

ค 32102 คณิ ตศาสตร์ 4
ค 30224 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554

หน่วยกิต ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0
2.0

รายวิชา

2
4

รายวิชา

หน่วย
กิต

ค 33102 คณิ ตศาสตร์ 6
ค 30226 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

2
4

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ค 31101คณิ ตศาสตร์ 1
ค 30201 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

รายวิชา

หน่วยกิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0
2.0

2
4

ค 31102 คณิ ตศาสตร์ 2
ค 30202 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

หน่วย
กิต

ค 32101คณิ ตศาสตร์ 3
ค 30203 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

ค 33101คณิ ตศาสตร์ 5
ค 30205 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

ค 32102 คณิ ตศาสตร์ 4
ค 30204 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554

หน่วยกิต ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0
2.0

รายวิชา

2
4

รายวิชา

หน่วย
กิต

ค 33102 คณิ ตศาสตร์ 6
ค 30206 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

2
4

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญีป่ ุ่ น
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ค 31101คณิ ตศาสตร์ 1
ค 30201 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

รายวิชา

หน่วยกิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0
2.0

2
4

ค 31102 คณิ ตศาสตร์ 2
ค 30202 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

หน่วย
กิต

ค 32101คณิ ตศาสตร์ 3
ค 30203 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

ค 33101คณิ ตศาสตร์ 5
ค 30205 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

ค 32102 คณิ ตศาสตร์ 4
ค 30204 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554

หน่วยกิต ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0
2.0

รายวิชา

2
4

รายวิชา

หน่วย
กิต

ค 33102 คณิ ตศาสตร์ 6
ค 30206 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

1.0
2.0

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

2
4

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาไทย - สั งคมศึกษา
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ค 31101 คณิ ตศาสตร์ 1
ค 30221 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

รายวิชา

1.0
2.0

2
4

ค 31102 คณิ ตศาสตร์ 2
ค 30221 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

ค 32101 คณิ ตศาสตร์ 3
ค 30223 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

ค 33101 คณิ ตศาสตร์ 1
ค 30225 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

2
4

รายวิชา

ค 32102 คณิ ตศาสตร์ 4
ค 30224 คณิ ตศาสตร์
เพิม่ เติม

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.0
2.0

2
4

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.0
2.0

1.0
2.0

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.0
2.0

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

2
4

รายวิชา

ค 33102 คณิ ตศาสตร์ 2
ค 30226 คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.0
2.0

2
4

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ พืน้ ฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ลาดับ
1

ชื่อหน่วย
การเรี ยนรู ้
เซต

รหัสวิชา ค 31101
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

มาตรฐานการเรี ยนรู ้/
สาระสาคัญ
ตัวชี้วดั
ค 4.1 ม.4/1
1.1 เซต
ค 4.2 ม.4/1
1.2 การดาเนินการของเซต
1.3 แผนภาพเวนน์-ออย
เลอร์ และแก้ปัญหาการ
ดาเนินการของเซต

เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
20
50

2

การให้เหตุผล ค 4.1 ม.4/2
ค 4.2 ม.4/2

2.1ใช้การให้เหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย
2.2 การตรวจสอบการให้
เหตุผล

20

40

3

กิจกรรม
เสริ มสร้าง
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
คณิ ตศาสตร์

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์

10

10

40

60

ค 6.1 ม.4/1

รวมระหว่างภาคเรี ยน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน
รหัสวิชา ค 31102
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ
ชื่อหน่วย
มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เวลา น้ าหนัก
การเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
(ชัว่ โมง) คะแนน
1 จานวนจริ ง
ค 1.1 ม.4/1 จานวนจริ ง สมบัติของจานวนจริ งเกี่ยวกับ
20
55
ค 1.1 ม.4/2 การบวกและการคูณ สมบัติการเท่ากันและ
ค 1.1 ม.4/3 ไม่เท่ากัน สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
ค 1.4 ม.4/1 อสมการตัวแปรเดียว และค่าสัมบูรณ์
2

เลขยกกาลังที่มี
เลขชี้กาลังเป็ น
จานวนตรรกยะ

3

กิจกรรม
เสริ มสร้าง
ทักษะกระ
บวนการทาง
คณิ ตศาสตร์

ค 1.1 ม.4/3 เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรก
ค 1.2 ม.4/1 ยะ
ค 1.3 ม.4/1 เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรก
ยะ
การบวก การลบ การคูณ การหารจานวน
จริ งที่มี
เลขชี้กาลังเป็ นจานวน
ตรรกยะและจานวนจริ ง
ที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์ รากที่ n ของจานวนจริ ง
และการประมาณค่าจานวนที่อยู่
ในรู ปกรณฑ์
ค 6.1 ม.4/1
ทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์

รวมระหว่างภาคเรี ยน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
20
คะแนน

15

30

5

15

40

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ค 30201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ลาดับ ชื่อหน่วย การ
ผลการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
1 ตรรกศาสตร์ 1.หาค่าความจริ งของ
ประพจน์ได้
2.หารู ปแบบของ
ประพจน์ที่สมมูลกันได้
3.บอกได้วา่ การอ้าง
เหตุผลที่กาหนดให้
สมเหตุสมผลหรื อไม่

2.

เรขาคณิ ต
วิเคราะห์

4.หาระยะระหว่างจุด
สองจุด จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุด
ระยะห่างระหว่างจุดกับ
เส้นตรง

สาระสาคัญ
1.1. ประพจน์
1.2. การเชื่อมประพจน์
และการหาค่าความจริ ง
ของประพจน์
1.3. การสร้างตารางค่า
ความจริ ง
1.4.สัจนิรันทร์
1.5.รู ปแบบของประพจน์
ที่สมมูลกัน
1.6. ข้อความที่มีตวั บ่ง
ปริ มาณและค่าความจริ ง
ของประโยคที่มีตวั บ่ง
ปริ มาณ
7.สมมูลและนิเสธของ
ประโยคที่มีตวั บ่ง
ปริ มาณ
8.การอ้างเหตุผล
สมเหตุสมผลหรื อไม่
2.1ระยะระหว่างจุดสอง
จุด 2.2 จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุด
2.3 ความชันของเส้นตรง
2.4 เส้นขนาน
2.5 เส้นตั้งฉาก

เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
30
35

20

30

ลาดับ ชื่อหน่วย การ
เรี ยนรู ้

3

4

ผลการเรี ยนรู ้

5.หาความชันของ
เส้นตรง ความสัมพันธ์
ซึ่งมีกราฟเป็ นเส้นตรง
เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก
และนาไปใช้แก้ปัญหาได้
เมทริ กซ์และ 6. มีความคิดรวบยอด
ดีเทอร์มินนั ท์ เกี่ยวกับเมทริ กซ์และการ
ดาเนินการของเมทิกซ์
7.หา ดีเทอร์มินนั ท์ ของ
เมทริ กซ์ nxn เมื่อ n เป็ น
จานวนเต็มไม่เกิน สี่ ได้
8. วิเคราะห์และหา
คาตอบระบบสมการเชิง
เส้นได้
กิจกรรม
เสริ มสร้าง
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
คณิ ตศาสตร์

สาระสาคัญ

เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน

2.6 ความสัมพันธ์ซ่ ึงมี
กราฟเป็ นเส้นตรง
2.7 ระยะห่างระหว่างจุด
กับเส้นตรง
3.1.สัญลักษณ์ของเมท
ริ กซ์ 3.2 สมบัติของเมท
ริ กซ์
3.3 ดีเทอร์มินนั ท์
3.4 การใช้เมทริ กซ์แก้
ระบบสมการเชิงเส้น
โดยวิธีเทอร์มินนั ท์และ
การดาเนินการตามแถว
เบื้องต้น

20

25

9. ใช้วธิ ีการที่หลากหลาย ทักษะ/กระบวนการทาง
ในการแก้ปัญหาโดยใช้ คณิ ตศาสตร์
ทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ได้

10

10

80

60

รวมระหว่างภาค
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค 30202
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ
1

2.

ชื่อหน่วย
การเรี ยนรู ้
ระบบ
จานวนจริ ง

ผลการเรี ยนรู ้

1.มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับระบบจานวนจริ ง
2.นาสมบัติต่างๆเกี่ยวกับ
จานวนจริ งและการ
ดาเนินการได้
3. แก้สมการพหุ นามได้
ตัวแปรเดียวที่มี
สัมประสิ ทธิ์ เป็ นจานวน
เต็มและดีกรี ไม่เกินสี่ ได้
4. แก้สมการและ
อสมการที่อยูใ่ นรู ค่า
สมบูรณ์และไม่อยูใ่ นรู ป
ค่าสมบูรณ์ได้
ทฤษฎีจานวน 5. เข้าใจสมบัติของ
เบื้องต้น
จานวนเต็ม
6.นาสมบัติของจานวน
เต็มไปใช้ในการให้เหตุ
ผลได้

สาระสาคัญ
1.1.ระบบจานวนจริ ง
1.2.นาสมบัติต่างๆ
เกี่ยวกับจานวนจริ งและ
การดาเนินการได้
1.3. แก้สมการพหุ นาม
ได้ตวั แปรเดียวที่มี
สัมประสิ ทธิ์ เป็ นจานวน
เต็มและดีกรี ไม่เกินสี่ ได้
1.4. แก้สมการและ
อสมการที่อยูใ่ นรู ค่า
สมบูรณ์และไม่อยูใ่ นรู ป
ค่าสมบูรณ์ได้
2.1 สมบัติของจานวน
เต็ม 2.2 สมบัติการหาร
ลงตัว
2.3 การจาแนกจานวน
เต็มโดยสมบัติการหารลง
ตัว
2.3 ขั้นตอนวิธีการหาร
2.4 จานวนเฉพาะ
2.5 ห.ร.ม. และ ค.ร.น

เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
30
40

12

20

ลาดับ
3

4

ชื่อหน่วย
การเรี ยนรู ้
ภาคตัดกรวย

กิจกรรม
เสริ มสร้าง
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
คณิ ตศาสตร์

ผลการเรี ยนรู ้

สาระสาคัญ

6. เขียนความสัมพันธ์ที่มี
กราฟเป็ นภาคตัดกรวย
เมื่อกาหนดส่ วนต่างๆ
ของภาคตัดกรวยให้และ
เมื่อกาหนดความสัมพันธ์
ที่มีกราฟเป็ นภาคตัด
กรวยสามารถหาส่ วน
ต่างๆ พร้อมทั้งเขียน
กราฟได้
7. นาความรู ้เรื่ องการ
เลื่อนแกนทางขนานไป
ใช้ในการเขียนกราฟได้
8.นาความรู ้เรื่ อง
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ไปใช้
แก้ปัญหาได้
9. ใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
ในการแก้ปัญหาโดยใช้
ทักษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ได้

3.1 ความสัมพันธ์ที่มี
กราฟเป็ นภาคตัดกรวย
3.2. การเลื่อนแกนทาง
ขนาน
3.3 การนาความรู ้เรื่ อง
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ไปใช้
แก้ปัญหาได้

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์

รวมระหว่างภาคเรี ยน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
25
30

13

10

80

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ลาดับ
1

2

ชื่อหน่วย
การเรี ยนรู ้
ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น

เรขาคณิ ต
วิเคราะห์

รหัสวิชา ค 30221
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา 20 ชั่ วโมง จานวน 0.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1

ผลการเรี ยนรู ้

สาระสาคัญ

1. หาค่าความจริ งของ
ประพจน์ได้
2. หารู ปแบบประพจน์
ที่สมมูลกันได้
1. หาระยะระหว่างจุด
2 จุด จุดกึ่งกลาง
ระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงกับจุด และ
ระยะห่างระหว่างเส้น
คู่ขนานได้
2. หาความชันของ
เส้นตรง สมการ
เส้นตรง เส้นขนาน
เส้นตั้งฉาก และ
นาไปใช้แก้ปัญหาได้

หาค่าความจริ งของ
ประพจน์และรู ปแบบ
ของประพจน์ที่สมมูล
กัน
เขียนความสัมพันธ์ซ่ ึง
มีกราฟเป็ นเส้นตรง
เมื่อกาหนดส่ วนต่างๆ
ได้

รวมระหว่างภาคเรี ยน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา
(ชัว่ โมง)
10

น้ าหนัก
คะแนน
20

10

30

20

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิม่ เติม 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา ค 30222
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

ลาดับ ชื่อหน่วย
ผลการเรี ยนรู ้
ที่
การเรี ยนรู ้
1 ภาคตัด
1. เขียนความสัมพันธ์ที่
กรวย
มีกราฟเป็ นภาคตัด
กรวย เมื่อกาหนดส่ วน
ต่างๆของภาคตัดกรวย
ได้ และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์น้ นั ได้
2. นาความรู ้เรื่ อง
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ไป
ใช้แก้ปัญหาได้

สาระสาคัญ
1. วงกลม
2. พาราโบลา
3. วงรี
4. ไฮเพอร์โบลา

รวมคะแนนระหว่างภาค

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค : 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา
(ชัว่ โมง)
20

น้ าหนัก
คะแนน
60

20

60

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค 21101
รายวิชาคณิตศาสตร์ พืน้ ฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง /ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาอธิบายรายวิชา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ได้ ใน
เนื้อหาเกี่ยวกับ
สมบัติของจานวนนับ การหา ห.ร.ม. การหา ค.ร.น. และการนาไปใช้
ระบบจานวนเต็ม ชนิดของจานวนเต็ม การเปรี ยบเทียบจานวนเต็ม การบวก ลบ คูณ หาร
จานวนเต็ม สมบัติของจานวนเต็ม
เลขยกกาลัง ความหมายของเลขยกกาลัง การเขียนจานวนในรู ปเลขยกกาลัง การคูณและการ
หารเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกันเมื่อเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็ม สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกาลัง สัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ และการนาไปใช้
พืน้ ฐานทางเรขาคณิต คาในวิชาเรขาคณิ ตที่ไม่ตอ้ งให้นิยาม การสร้างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ
โดยใช้วงเวียนและสันตรง
การสร้ าง การสร้างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน
กิจกรรมเสริมสร้ างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การใช้ความรู ้และทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ภาษาหรื อสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
สื่ อสาร สื่ อความหมาย และนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้เนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
โดยจัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ที่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง
สรุ ปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ดา้ นความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และนาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้ไป
ใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ
และเชื่อมัน่ ในตนเอง
รหัสตัวชี้วดั ค 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ค 1.2 ม.1/1 , ม.1/3 , ม.1/4 , ค 1.4 ม.1/1 , ค 3.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ค
6.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 รวม 15 ตัวชี้วดั

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค 21102
รายวิชาคณิตศาสตร์ พืน้ ฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง /ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเศษส่ วนและทศนิยม การเขียนเศษส่ วนให้เป็ นทศนิ ยม และการเขียนทศนิยมให้เป็ น
เศษส่ วน การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนและทศนิยม การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนและทศนิ ยม การนา
ความรู ้เกี่ยวกับเศษส่ วนและทศนิยมไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
การประมาณค่า การปัดเศษ วิธีการประมาณค่าที่เหมาะสมในการคานวณ การใช้การประมาณ
ค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
คู่อนั ดับและกราฟ ความหมายของคู่อนั ดับ พิกดั ของคู่อนั ดับบนระนาบ กราฟของคู่อนั ดับ
กราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริ มาณสองชุด การอ่านและแปลความหายกราฟ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิเคราะห์แบบรู ปและเขียนความสัมพันธ์จากแบบรู ปโดยใช้ตวั แปร
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการและตรวจคาตอบของ
สมการหรื อโจทย์สมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ อธิบายลักษณะของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
จากภาพสองมิติ ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้างหรื อด้านบนจากรู ปเรขาคณิ ตสาม
มิติ การวาดหรื อประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ การใช้ความรู ้และทักษะกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ภาษาหรื อสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
สื่ อสาร สื่ อความหมาย และนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้เนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
โดยจัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ที่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง
สรุ ปรายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ดา้ นความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และนาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่
ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่
ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ
และเชื่อมัน่ ในตนเอง
รหัสตัวชี้วดั ค 1.1 ม.1/1 , ค 1.2 ม.1/2 , ค 1.3 ม.1/1 , ค 3.1 ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ค 4.1 ม.
1/1 ,ค 4.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ค 5.2 ม.1/1 , ค 6.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 ,
ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6
รวม 19 ตัวชี้วดั

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค 31101
รายวิชาคณิตศาสตร์ พืน้ ฐาน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง /ภาคเรียน จานวน 1.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ ใน
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
เซตและแก้ปัญหาการดาเนินการของเซต เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ และแก้ปัญหาเซต โดยใช้
แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล
โดยจัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิ
จริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ใช้ในชี วติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง
การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริ งให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
มาตรฐานและตัวชี้วดั
ค 4.1 ม.4/1
ค 4.1 ม.4/2
ค 4.2 ม.4/1
ค 4.2 ม.4/2
ค 6.1 ม.4/1
รวม 5 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1.ความสามารถในการสื่ อสาร
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่ อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ การทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค 31102
รายวิชาคณิตศาสตร์ พืน้ ฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง /ภาคเรียน จานวน 1.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ ใน
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
จานวนจริ ง สมบัติของจานวนจริ งเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติการเท่ากันและไม่เท่ากัน
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว และค่าสัมบูรณ์
เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ การ
บวก การลบ การคูณ การหารจานวนจริ งที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะและจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์
รากที่ n ของจานวนจริ ง และการประมาณค่าจานวนที่ที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์
โดยจัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิ
จริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ใช้ในชี วติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง
การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริ งให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
มาตรฐานและตัวชี้วดั
ค 1.1 ม.4/1
ค 1.1ม.4/2
ค 1.1 ม.4/3
ค 1.2 ม.4/1
ค 1.3 ม.4/1
ค 1.4 ม.4/1
ค 6.1 ม.4/1
รวม 7 ตัวชี้วดั

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1.ความสามารถในการสื่ อสาร
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ การทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ค 30201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 2.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ ใน
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ตรรกศาสตร์ ประพจน์ การเชื่อมประพจน์และการหาค่าความจริ งของประพจน์ การสร้างตารางค่า
ความจริ ง สัจนิรันทร์ รู ปแบบของประพจน์ที่มีตวั บ่งปริ มาณและค่าความจริ งของประพจน์ ที่มีตวั บ่ง
ปริ มาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตวั บ่งปริ มาณ การอ้างเหตุผล
เมทริ กซ์และดีเทอร์มินนั ท์ สัญลักษณ์ของเมทริ กซ์ สมบัติของเมทริ กซ์ ดีเทอร์มินนั ท์ การใช้เมท
ริ กซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยวิธีเทอร์ มินนั ท์และการดาเนินการตามแถวเบื้องต้น
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง
เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซ่ ึ งมีกราฟเป็ นเส้นตรง ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง
โดยจัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิ
จริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ใช้ในชี วติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง
การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริ งให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1.ความสามารถในการสื่ อสาร
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ การทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2
รหัสวิชา ค 30202
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 2.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ ใน
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ระบบจานวนจริ ง สมบัติต่างๆเกี่ยวกับจานวนจริ งและการดาเนินการ แก้สมการพหุ นามได้ตวั แปร
เดียวที่มีสัมประสิ ทธิ์ เป็ นจานวนเต็มและดีกรี ไม่เกินสี่ แก้สมการและอสมการที่อยูใ่ นรู ค่าสมบูรณ์และไม่อยู่
ในรู ปค่าสมบูรณ์ สมบัติของจานวนเต็ม สมบัติการหารลงตัว การจาแนกจานวนเต็มโดยสมบัติสมบัติการ
หารลงตัว ขั้นตอนวิธีการหาร จานวนเฉพาะ การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น
ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็ นภาคตัดกรวย การเลื่อนแกนทางขนาน การนาเรขาคณิ ตวิเคราะห์ไปใช้
แก้ปัญหา
โดยจัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิ
จริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ใช้ในชี วติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณและความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง
การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริ งให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1.ความสามารถในการสื่ อสาร
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ การทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1
รหัสวิชา ค 30221
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
จานวน 0.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1

....................................................................................................................................................................

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ได้ใน
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ตรรกศาสตร์ เบื้องต้ น ประพจน์และเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริ งของประพจน์ การสร้าง
ตารางค่าความจริ ง รู ปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิ รันดร์
เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง ระยะระหว่างจุด 2 จุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด ความชัน ของ
เส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซ่ ึ งมีกราฟเป็ นเส้นตรง ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง
สรุ ปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ดา้ นความรู ้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆ และนาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้นาไปใช้ใน
การเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ และในชี วติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และเชื่อมัน่ ในตัวอง
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามรถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ ความรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. สุ ภาพ เรี ยบร้อย มีน้ าใจ
7. ปฏิบตั ิตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิม่ เติม 2
รหัสวิชา ค 30222
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2
....................................................................................................................................................................

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ได้ใน
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์ โบลา
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง
สรุ ปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ดา้ นความรู ้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆ และนาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้นาไปใช้ใน
การเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ และในชี วติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทางานอย่างเป็ นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และเชื่อมัน่ ในตัวอง
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามรถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ ความรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. สุ ภาพ เรี ยบร้อย มีน้ าใจ
7. ปฏิบตั ิตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ

