วิสัยทัศนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแมใจวิทยาคม พุทธศักราช 2556
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิสัยทัศน
กลุมสาระการเรี ยนรู ค ณิ ต ศาสตร มุงพัฒ นาผูเรี ย นใหมีค วามรู ความสามารถและทัก ษะทาง
คณิตศาสตร เรียนรูอยางมีความสุข สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาความรูความสามารถทางคณิตศาสตรตามศักยภาพของนักเรียน และสามารถนําไป
เปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆและเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนตอ
2. จัดใหหองกลุมสาระคณิตศาสตรมีมุมหนังสือ เอกสาร มุมศึกษาคนควาดวยตนเอง
ปายนิเทศมุมสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ และเกมคอมพิวเตอรเพื่อเปนแหลงเรียนรู
3. จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรใหนกั เรียนไดปฏิบัติกจิ กรรมตางๆตามความถนัด ความสนใจ
และมีความกลาแสดงออก
4. สงเสริม สนับสนุนผูเรียนใหสามารถเขาแขงขันทักษะความสามารถในระดับตางๆ และนํา
ผลงานนักเรียน ครู รวมแสดงในงานนิทรรศการทางวิชาการ
5. สนับสนุน สงเสริมใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู และนําเทคโนโลยีมาใชใน
การผลิตสื่อ
เปาประสงค
1. ผูเรียน มีความรูความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัยมีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. มีบรรยากาศการเรียนรู เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
3. ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมเสริมความสามารถทางคณิตศาสตรตามความถนัดและความ
สนใจ
4. ครูผูสอน มีความรูค วามสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน

โครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนแมใจวิทยาคม พุทธศักราช 2556
เวลาเรียน
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม

— กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
– ประวัติศาสตร
– ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
– หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
– เศรษฐศาสตร
– ภูมิศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
รายวิชาเพิ่มเติม
— กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
– กิจกรรมแนะแนว
– กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
- ชุมนุม
– กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4-6

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 ( 1 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 ( 1 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 ( 1 นก.)

240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
320 (8 นก.)
80 ( 2 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120(3 นก.)

240 (6 นก.)

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)
200 ( 5 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)
200 ( 5 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)
200 ( 5 นก.)

120 (3นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
240 (6 นก.)
1,640 (41 นก.)
1,600 ( 40 นก.)

120

120

120

360

120
ไมนอยกวา 1,200
ชั่วโมง/ป
(27 นก.)

120
ไมนอยกวา 1,200
ชั่วโมง/ป
(27 นก.)

120
ไมนอยกวา 1,200
ชั่วโมง/ป
(27 นก.)

360
รวม 3 ป
ไมนอยกวา 3,600 ชั่วโมง
(81 นก.)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
กลุมวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร
ภาคเรียนที่ 1

หนวยกิต/ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2

หนวยกิต/ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน

9.5 (380)

รายวิชาพื้นฐาน

6.5 (260)

ท31101 ภาษาไทย 1

1.0 (40)

ท31102 ภาษาไทย 2

1.0 (40)

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1

1.0 (40)

ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2

1.0 (40)

ว31101 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

1.5(60)

ว31161 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ

1.5(60)

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1

1.0 (40)

ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2

1.0 (40)

ส31102 ประวัติศาสตร 1

0.5 (20)

ส31104 ประวัติศาสตร 2

0.5 (20)

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1

0.5 (20)

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2

0.5 (20)

ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป)

0.5 (20)

ศ31102 ศิลปะ 2 ดนตรี

0.5 (20)

ง31101 การงานอาชีพ 1

1.0 (40)

ง31101 การงานอาชีพ 1

1.0 (40)

ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติม

ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1.0 (40)

อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

5.5 (220)

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0 (40)
8.0 (320)

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1

0.5 (20)

อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2

0.5 (20)

ค31201 คณิตศาสตร 1

1.5 (60)

ค31202 คณิตศาสตร 2

1.5 (60)

ว30201 ฟสิกส 1

2.0 (80)

ว30202 ฟสิกส 2

2.0 (80)

ว30221 เคมี 1

1.5 (60)

ว30222 เคมี 2

1.5 (60)

ว30241 ชีววิทยา 1

1.5 (60)

ว30261 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 1

1.5 (60)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

60

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

60

—กิจกรรมแนะแนว

20

—กิจกรรมแนะแนว

20

— กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
คุณธรรม
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

20
10

— กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
คุณธรรม
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

20
10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

10
660

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

10
640

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
กลุมศิลป
ภาคเรียนที่ 1

หนวยกิต/ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2

หนวยกิต/ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน

7.5 (300)

รายวิชาพื้นฐาน

7.5 (300)

ท31101 ภาษาไทย 1

1.0 (40)

ท31102 ภาษาไทย 2

1.0 (40)

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1

1.0 (40)

ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2

1.0 (40)

ว31141 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

1.0 (40)

ว31122 สารและสมบัติของสาร

1.0 (40)

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1

1.0 (40)

ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2

1.0 (40)

ส31102 ประวัติศาสตร 1

0.5 (20)

ส31104 ประวัติศาสตร 2

0.5 (20)

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1

0.5 (20)

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2

0.5 (20)

ศ31101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป)

0.5 (20)

ศ31102 ศิลปะ 2 (ดนตรี)

0.5 (20)

ง31101 การงานอาชีพ 1

1.0 (40)

ง31102 การงานอาชีพ 2

1.0 (40)

ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติม

ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1.0 (40)

อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

1.0 (40)

6.5 (260)

รายวิชาเพิ่มเติม

6.5 (260)

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1

0.5 (20)

อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2

0.5 (20)

………วิชาเพิ่มเติม

6.0(240)

………วิชาเพิ่มเติม

6.0(240)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

60

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

60

—กิจกรรมแนะแนว

20

—กิจกรรมแนะแนว

20

— กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
คุณธรรม
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

20
10

— กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
คุณธรรม
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

20
10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

10
620

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

10
620

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุมศิลป)
กลุมสาระภาษาไทย
ท 30201 ภาษาลานนา 1

2.0 (80)

ท 30202 ภาษาลานนา 2

2.0 (80)

ท 30203 การอานสื่อสิ่งพิมพ

2.0 (80)

ท 30204 การเขียนรายงานทางวิชาการ

2.0 (80)

ท 30205 การใชหองสมุด 1

2.0 (80)

ท 30206 การใชหองสมุด 2

2.0 (80)

กลุมสาระคณิตศาสตร
ไมเปดสําหรับกลุมศิลป
วิทยาศาสตร
ไมเปดสําหรับกลุมศิลป

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส 30205 การปกครองของไทย

2.0 (80)

ส 30207 การปกครองทองถิ่น

2.0 (80)

ส 30202 พลังงานกับสิง่ แวดลอม

2.0 (80)

ส 30213 อาเซียนศึกษา

2.0 (80)

ส 30204 เอเชียตะวันออกเฉียงใตในโลกปจจุบัน

2.0 (80)

สุขศึกษาและพลศึกษา
ไมเปดสําหรับกลุมศิลป
ศิลปะ
ศ30201 วาดเสน

2.0 (80)

ศ30202 องคประกอบศิลป

2.0 (80)

ศ30207 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1

2.0 (80)

ศ30208 ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 2

2.0 (80)

ศ30213 นาฏศิลปไทย 1

2.0 (80)

ศ30214 นาฏศิลปไทย 2

2.0 (80)

ง 30230 การทําผาบาติก

2.0 (80)

ง 30230 การทําผาบาติก

2.0 (80)

ง 30250 ธุรกิจเบื้องตน

2.0 (80)

ง 30250 ธุรกิจเบื้องตน

2.0 (80)

ง 30260 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

2.0 (80)

ง 30260 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

2.0 (80)

ง 30262 กราฟฟกดีไซด

2.0 (80)

ง 30262 กราฟฟกดีไซด

2.0 (80)

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1

0.5 (20)

อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2

0.5 (20)

อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1

2.0 (80)

อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2

2.0 (80)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาตางประเทศ

อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

มก.

อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

มก.

จ 30201 ภาษาจีน 1

2.0 (80)

จ 30202 ภาษาจีน 2

2.0 (80)

ญ 30201 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1

2.0 (80)

ญ 30202 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 2

2.0 (80)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
กลุมวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร
ภาคเรียนที่ 1

หนวยกิต/ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2

หนวยกิต/ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน

6.5 (260)

รายวิชาพื้นฐาน

6.5 (260)

ท32101 ภาษาไทย 3

1.0 (40)

ท32102 ภาษาไทย 4

1.0 (40)

ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3

1.0 (40)

ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4

1.0 (40)

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3

1.0 (40)

ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4

1.0 (40)

ส32102 ประวัติศาสตร 3

0.5 (20)

ส32104 ประวัติศาสตร 4

0.5 (20)

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3

0.5 (20)

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4

0.5 (20)

ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฎศิลป)

0.5 (20)

ศ32102 ศิลปะ 4 (ทัศนศิลป)

0.5 (20)

ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

1.0 (40)

ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

1.0 (40)

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

1.0 (40)

อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

1.0 (40)

รายวิชาเพิ่มเติม(กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)

6.5 (280)

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1

0.5 (20)

อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2

0.5 (20)

ว30203 ฟสิกส 3

2.0 (80)

ว30204 ฟสิกส 4

2.0 (80)

ว30223 เคมี 3

1.5 (60)

ว30224 เคมี 4

1.5 (60)

ว30242 ชีววิทยา 2

1 (40)

ว30243 ชีววิทยา 3

1.0 (40)

ว30262 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 2

1.5 (60)

ว30263โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 3

1.5(6)

— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

10

รายวิชาเพิ่มเติม

— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

600

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

6.5 (280)

10
600

รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ
อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3

0.5 (20)

อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4

0.5 (20)

ว30203 ฟสิกส 3

2.0 (80)

ว30204 ฟสิกส 4

2.0 (80)

ว30223 เคมี 3

1.5 (60)

ว30224 เคมี 4

1.5 (60)

ว30243 ชีววิทยา 2

1.5 (60)

ว30244 ชีววิทยา 3

1.0 (40)

ว30262 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 2

1.5 (60)

ว30263โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 3

1.5(6)

1.5 (60)

ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4

1.5 (60)

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร
ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
กลุมศิลป
ภาคเรียนที่ 1

หนวยกิต/ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2

หนวยกิต/ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน

7.5 (300)

รายวิชาพื้นฐาน

7.5 (300)

ท32101 ภาษาไทย 3

1.0 (40)

ท32102 ภาษาไทย 4

1.0 (40)

ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3

1.0 (40)

ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4

1.0 (40)

ว 32102 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ

1.0 (40)

ว 32162 ดวงดาวและโลกของเรา

1.0 (40)

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3

1.0 (40)

ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4

1.0 (40)

ส32102 ประวัติศาสตร 3

0.5 (20)

ส32104 ประวัติศาสตร 4

0.5 (20)

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3

0.5 (20)

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4

0.5 (20)

ศ32101 ศิลปะ 3 (นาฎศิลป)

0.5 (20)

ศ32102 ศิลปะ 4 (ทัศนศิลป)

0.5 (20)

ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

1.0 (40)

ง32102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

1.0 (40)

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

1.0 (40)

อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

1.0 (40)

รายวิชาเพิ่มเติม(กลุมศิลป)

6.5 (260)

รายวิชาเพิ่มเติม

6.5 (260)

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1

0.5 (20)

อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2

0.5 (20)

…….. วิชาเพิ่มเติม

6.0 (240)

…….. วิชาเพิ่มเติม

6.0 (240)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

60

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

60

—กิจกรรมแนะแนว

20

—กิจกรรมแนะแนว

20

— กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
คุณธรรม
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

20
10

— กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
คุณธรรม
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

20
10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

10
620

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

10
620

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุมศิลป)
ภาษาไทย
ท30207 การเขียน 1

2.0 (80)

ท30208 การเขียน 2

2.0 (80)

ท30209 ภาษากับวัฒนธรรมทองถิ่น 1

2.0 (80)

ท30210 ภาษากับวัฒนธรรมทองถิ่น 2

2.0 (80)

ท30209 ภูมิปญญาทางภาษา 1

2.0 (80)

ท30212 ภูมิปญญาทางภาษา 2

2.0 (80)

ท30213 ภูมิปญญาพื้นบานลานนา 1

2.0 (80)

ท30214 ภูมิปญญาพื้นบานลานนา 2

2.0 (80)

ศิลปะ
ศ30203 ออกแบบ

2.0 (80)

ศ30204 จิตรกรรม

2.0 (80)

ศ30209 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 1

2.0 (80)

ศ30210 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 2

2.0 (80)

ศ30215 นาฎศิลปไทย 3

2.0 (80)

ศ30216 นาฎศิลปไทย 4

2.0 (80)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง30201 การเขียนแบบ

2.0 (80)

ง30201 การเขียนแบบ

2.0 (80)

ง30220 การประดิษฐโคมไฟกะลามะพราว

2.0 (80)

ง30220 การประดิษฐโคมไฟกะลามะพราว

2.0 (80)

ง30252 บัญชีเบื้องตน 1

2.0 (80)

ง30252 บัญชีเบื้องตน 1

2.0 (80)

ง30264 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

2.0 (80)

ง30264 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

2.0 (80)

อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3

0.5 (20)

อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4

0.5 (20)

อ30203 การอานเชิงวิเคราะห 1

2.0 (80)

อ30204 การอานเชิงวิเคราะห 2

2.0 (80)

อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

มก.(20)

อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

มก.(20)

จ30203 ภาษาจีน 3

2.0 (80)

จ30204 ภาษาจีน 4

2.0 (80)

ญ30203 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3

2.0 (80)

ญ30204 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 4

2.0 (80)

ส30206 การคุมครองผูบ ริโภค

2.0 (80)

ส30216 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ

2.0 (80)

ส30208 เหตุการณโลกปจจุบัน

2.0 (80)

ส30214 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2.0 (80)

ส30201 ภูมปิ ญญาทองถิ่นลานนา

2.0 (80)

ส30215 ภูมปิ ญญาไทย

2.0 (80)

ภาษาตางประเทศ

สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ภาคเรียนที่ 1

หนวยกิต/ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2

หนวยกิต/ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน

5.0 (200)

รายวิชาพื้นฐาน

8.0 (320)

ท33101 ภาษาไทย 5

1.0 (40)

ท33102 ภาษาไทย 6

1.0 (40)

ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5

1.0 (40)

ค33102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5

1.0 (40)

ว33121 เคมีพื้นฐาน

1.5 (60)

ว33101 ฟสิกสพื้นฐาน

1.5 (60)

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5

1.0 (40)

ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6

1.0 (40)

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5

0.5 (20)

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6

0.5 (20)

ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี)

0.5 (20)

ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป)

0.5 (20)

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5

1.0 (40)

อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

1.0 (40)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0 (280)

รายวิชาเพิ่มเติม

5.5 (220)

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1

0.5 (20)

อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2

0.5 (20)

ว30205 ฟสิกส5

2.0 (80)

ว30245 ชีววิทยา 5

1.0 (40)

ว30225 เคมี 5

1.5 (60)

............วิชาเพิ่มเติม

4.0 (160)

ว30244 ชีววิทยา 4

1.0 (40)

............วิชาเพิ่มเติม

2.0 (80)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

60

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

60

—กิจกรรมแนะแนว

20

—กิจกรรมแนะแนว

20

— กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
คุณธรรม
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

20
10

— กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
คุณธรรม
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

20
10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

10
600

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

10
600

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
ภาษาไทย
ท30215 การแตงคําประพันธ 1

2.0 (80)

ท30216 การแตงคําประพันธ 2

2.0 (80)

ท30217 ภาษากับการพัฒนาความคิด 1

2.0 (80)

ท30218 ภาษากับการพัฒนาความคิด 2

2.0 (80)

ท30219 ประวัติวรรณคดี 1

2.0 (80)

ท30220 ประวัติวรรณคดี 2

2.0 (80)

คณิตศาสตร
ค33201 คณิตศาสตร 5

1.5 (60)

ค33202 คณิตศาสตร 6

1.5 (60)

วิทยาศาสตร
ว30205 ฟสิกส 5

2.0 (80)

ว30225 เคมี 5

1.5 (60)

ว30244 ชีววิทยา 4

1.0 (40)

ว30245 ชีววิทยา 5

1.0 (40)

ศิลปะ
ศ30205 คอมพิวเตอรกราฟก

2.0 (80)

ศ30206 ศิลปะสรางสรรค

2.0 (80)

ศ30211 ดนตรีสากล-ขับรอง1

2.0 (80)

ศ30212 ดนตรีสากล-ขับรอง2

2.0 (80)

ศ30217 นาฎศิลปไทย 5

2.0 (80)

ศ30218 นาฎศิลปไทย 6

2.0 (80)

ง30254 ระบบบัญชี

2.0 (80)

ง30254 ระบบบัญชี

2.0 (80)

ง30266 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 5

2.0 (80)

ง30266 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 5

2.0 (80)

ง30268 คอมพิวเตอรเพื่องานสรางสรรค1

2.0 (80)

ง30268 คอมพิวเตอรเพื่องานสรางสรรค1

2.0 (80)

ง30270 การสรางสื่อมัลติมีเดีย

2.0 (80)

ง30270 การสรางสื่อมัลติมีเดีย

2.0 (80)

อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 5

0.5 (20)

อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 6

0.5 (20)

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 1

2.0 (80)

อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 2

2.0 (80)

อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5

มก. (20)

อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6

มก. (20)

จ30205 ภาษาจีน 5

2.0 (80)

จ30206 ภาษาจีน 6

2.0 (80)

ญ30205 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 5

2.0 (80)

ญ30206 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 6

2.0 (80)

ส30203 ศาสนาสากล

2.0 (80)

ส30211 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไทย

2.0 (80)

ส30210 กฎหมายที่ประชาชนควรรู

2.0 (80)

ส30215 ภูมิปญญาไทย

2.0 (80)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาตางประเทศ

สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กลุมศิลป
ภาคเรียนที่ 1

หนวยกิต/ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2

หนวยกิต/ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน

6.0 (240)

รายวิชาพื้นฐาน

8.0 (320)

ท33101 ภาษาไทย 5

1.0 (40)

ท33102 ภาษาไทย 6

1.0 (40)

ค33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5

1.0 (40)

ค33102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5

1.0 (40)

ว33101 พลังงาน

1.0 (40)

ว33141 พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม

1.0 (40)

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5

1.0 (40)

ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6

1.0 (40)

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5

0.5 (20)

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6

0.5 (20)

ศ33101 ศิลปะ 5 (ดนตรี)

0.5 (20)

ศ33102 ศิลปะ 6 (นาฏศิลป)

0.5 (20)

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5

1.0 (40)

อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

1.0 (40)

รายวิชาเพิ่มเติม

6.5 (260)

รายวิชาเพิ่มเติม

6.5 (260)

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1

0.5 (20)

อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2

0.5 (20)

....................................วิชาเพิ่มเติม

6.0 (240)

....................................วิชาเพิ่มเติม

6.0 (240)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
—กิจกรรมแนะแนว
— กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
คุณธรรม
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

60

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

60

20

—กิจกรรมแนะแนว

20

20
10

— กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
คุณธรรม
— กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

20
10

10
540

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

10
600

รายวิชาเพิ่มเติม (กลุมศิลป)
ภาษาไทย
ท30215 การแตงคําประพันธ 1

2.0 (80)

ท30216 การแตงคําประพันธ 2

2.0 (80)

ท30217 ภาษากับการพัฒนาความคิด 1

2.0 (80)

ท30218 ภาษากับการพัฒนาความคิด 2

2.0 (80)

ท30219 ประวัติวรรณคดี 1

2.0 (80)

ท30220 ประวัติวรรณคดี 2

2.0 (80)

ส30203 ศาสนาสากล

2.0 (80)

ส30211 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรโลก

2.0 (80)

ส30210 กฎหมายที่ประชาชนควรรู

2.0 (80)

ส30212 กฏหมายอาญา

2.0 (80)

คณิตศาสตร
ไมเปดสําหรับกลุมศิลป
วิทยาศาสตร
ไมเปดสําหรับกลุมศิลป
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ศิลปะ
ศ30205 คอมพิวเตอรกราฟค

2.0 (80)

ศ30206 ศิลปะสรางสรรค

2.0 (80)

ศ30211 ดนตรีสากล-ขับรอง1

2.0 (80)

ศ30212 ดนตรีสากล-ขับรอง2

2.0 (80)

ศ30217 นาฎศิลปไทย 5

2.0 (80)

ศ30218 นาฎศิลปไทย 6

2.0 (80)

ง30254 ระบบบัญชี

2.0 (80)

ง30254 ระบบบัญชี

2.0 (80)

ง30266 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 5

2.0 (80)

ง30266 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 5

2.0 (80)

ง30268 คอมพิวเตอรเพื่องานสรางสรรค1

2.0 (80)

ง30268 คอมพิวเตอรเพื่องานสรางสรรค1

2.0 (80)

ง30270 การสรางสื่อมัลติมีเดีย

2.0 (80)

ง30270 การสรางสื่อมัลติมีเดีย

2.0 (80)

อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 5

0.5 (20)

อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 6

0.5 (20)

อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 1

2.0 (80)

อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 2

2.0 (80)

อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5

มก. (20)

อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6

มก. (20)

จ30205 ภาษาจีน 5

2.0 (80)

จ30206 ภาษาจีน 6

2.0 (80)

ญ30205 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 5

2.0 (80)

ญ30206 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 6

2.0 (80)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาตางประเทศ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวติ จริง
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา
มาตรฐาน ค 1.3 ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญ
 หา
มาตรฐาน ค 1.4 เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา
สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน
มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)
อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใชแกปญ
 หา
สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
มาตรฐาน ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกีย่ วกับความนาจะเปนในการคาดการณได
อยางสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญ
 หา
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูต าง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

หมายเหตุ 1. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพนัน้
จะตองใหมีความสมดุลระหวางสาระดานความรู ทักษะและกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ไดแก การทํางานอยางมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร
2. ในการวัดและประเมินผลดานทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหวางการเรียน
การสอน หรือประเมินไปพรอมกับการประเมินดานความรู
คุณภาพผูเรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
· มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง คาสัมบูรณของจํานวนจริง จํานวนจริงที่อยู
ในรูปกรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ หาคาประมาณ
ของจํ านวนจริ ง ที่อยู ใ นรู ปกรณฑ และจํ า นวนจริ งที่อ ยู ใ นรู ป เลขยกกํ าลั งโดยใช วิ ธี ก ารคํานวณที่
เหมาะสมและสามารถนําสมบัติของจํานวนจริงไปใชได
· นํ าความรู เรื่ องอัต ราสว นตรี โ กณมิติ ไปใชค าดคะเนระยะทาง ความสูง และแกปญ หา
เกี่ยวกับการวัดได
· มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซต การดําเนินการของเซต และใชความรูเกี่ยวกับแผนภาพเวนนออยเลอรแสดงเซตไปใชแกปญหา และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผล
· เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได
· มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน สามารถใชความสัมพันธและฟงกชัน
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
· เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต และสามารถหาพจนทั่วไปได เขาใจ
ความหมายของผลบวกของ n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจน
แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได
· รูและเขาใจการแกสมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง รวมทั้งใชกราฟของ
สมการ อสมการ หรือฟงกชันในการแกปญหา
· เขาใจวิ ธีก ารสํารวจความคิด เห็น อย างงาย เลือกใชคากลางได เหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค สามารถหาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทล
ของขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําผลจากการวิเคราะหขอมูลไปชวยในการตัดสินใจ
· เขาใจเกี่ย วกับการทดลองสุม เหตุ การณ และความน าจะเปน ของเหตุก ารณ สามารถใช
ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาในสถานการณตาง
ๆ ได

· ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุ ป ผลได อ ย า งเหมาะสม ใช ภ าษาและสัญ ลั ก ษณ ท างคณิ ต ศาสตร ใ นการสื่ อ สาร การสื่ อ
ความหมาย และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และ
นําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
1. แสดงความสัมพันธของจํานวนตาง ๆ ใน
ระบบจํานวนจริง
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณ
ของจํานวนจริง
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง
ที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชีก้ ําลังเปน
จํานวนตรรกยะ และจํานวนจริงที่อยูใน
รูปกรณฑ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
· จํานวนจริง
·

·

คาสัมบูรณของจํานวนจริง
จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ และ
จํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ

มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึน้ จากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง การ
ดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา
ชั้น
ม.๔-๖

ตัวชี้วัด
๑. เขาใจความหมายและหาผลลัพธที่เกิด
จากการบวก การลบ การคูณ การหาร
จํานวนจริง จํานวนจริงที่อยูในรูปเลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
และจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ

·

·

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จํานวนจริง
การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลข
ชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ และจํานวน
จริงที่อยูในรูปกรณฑ

มาตรฐาน ค 1.3 ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
1. หาคาประมาณของจํานวนจริงที่อยูใ นรูป
กรณฑ และจํานวนจริงที่อยูใ นรูปเลขยก
กําลังโดยใชวิธีการคํานวณที่เหมาะสม

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คาประมาณของจํานวนจริงที่อยูใ นรูป
กรณฑ และจํานวนจริงที่อยูใ นรูปเลขยก
กําลัง

·

มาตรฐาน ค 1.4 เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
1. เขาใจสมบัตขิ องจํานวนจริงเกี่ยวกับการ
บวก การคูณ การเทากัน การไมเทากัน
และนําไปใชได

·

สาระการเรียนรูแกนกลาง
สมบัติของจํานวนจริง และการนําไปใช

สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
1. ใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทางและ
ความสูง

·

สาระการเรียนรูแกนกลาง
อัตราสวนตรีโกณมิติและการนําไปใช

·

สาระการเรียนรูแกนกลาง
โจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง และความสูง

มาตรฐาน ค 2.2 แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
1. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทางและ
ความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติ

สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
–

สาระการเรียนรูแกนกลาง
–

มาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
–

สาระการเรียนรูแกนกลาง
–

สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
1. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
2. เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียน
แสดงความสัมพันธและ ฟงกชันใน
รูปตาง ๆ เชน ตาราง กราฟ และ
สมการ
4. เขาใจความหมายของลําดับและหาพจน
ทั่วไปของลําดับจํากัด
5. เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต
และลําดับเรขาคณิต หาพจนตาง ๆ
ของลําดับเลขคณิตและลําดับ
เรขาคณิต และนําไปใช

·

สาระการเรียนรูแกนกลาง
เซตและการดําเนินการของเซต

·

การใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

·
·

·

·

ความสัมพันธและฟงกชัน
กราฟของความสัมพันธและฟงกชัน

ลําดับและการหาพจนทวั่ ไปของลําดับ
จํากัด
ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต

มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)
ชั้น
ม.4-6

อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
1. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดงเซต · แผนภาพเวนน-ออยเลอร
และนําไปใชแกปญหา
2.ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให · การใหเหตุผล
เหตุผลโดยใชแผนภาพเวนน-ออยเลอร
3. แกสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรี · สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม
ไมเกินสอง
เกินสอง
4. สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจาก
· ความสัมพันธหรือฟงกชัน
สถานการณ หรือปญหาและนําไปใช
ในการแกปญหา
5. ใชกราฟของสมการ อสมการ ฟงกชัน · กราฟของสมการ อสมการ ฟงกชัน
ในการแกปญหา
และการนําไปใช
6. เขาใจความหมายของผลบวก n พจน
· อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต
แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต หาผลบวก n พจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
โดยใชสูตรและนําไปใช

สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
1. เขาใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอยางงาย
2. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทล
ของขอมูล
3. เลือกใชคากลางที่เหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค

·
·
·
·

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การสํารวจความคิดเห็น
คากลางของขอมูล
การวัดการกระจายของขอมูล
การหาตําแหนงทีข่ องขอมูล

มาตรฐาน ค 5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได
อยางสมเหตุสมผล
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
1. นําผลที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใช
คาดการณในสถานการณที่กาํ หนดให
2.อธิบายการทดลองสุม เหตุการณ ความนา
จะเปนของเหตุการณ และนําผลที่ไดไปใช
คาดการณในสถานการณทกี่ ําหนดให

·

·
·
·
·
·

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การสํารวจความคิดเห็น
กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ
การทดลองสุม
แซมเปลสเปซ
เหตุการณ
ความนาจะเปนของเหตุการณ

มาตรฐาน ค 5.3 : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญ
 หา
ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
1. ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการ
ตัดสินใจ
2. ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนชวยในการ
ตัดสินใจและแกปญหา

·

สาระการเรียนรูแกนกลาง
สถิติและขอมูล

·

ความนาจะเปนของเหตุการณ

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญ
 หา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ชั้น
ตัวชี้วัด
ม.4 – ม.6 1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการ
แกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม
3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม
4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
นําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน
5. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร
และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระคณิตศาสตร โรงเรียนแมใจวิทยาคม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น

ม .4

ม.5

ม.6

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาพื้นฐาน
ค 31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
รายวิชาพื้นฐาน
ค 32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
รายวิชาพื้นฐาน
ค 33101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 33201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5

หนวยกิจ/
ชั่วโมง
1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40
1.0/40

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชาพื้นฐาน
ค 31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
รายวิชาพื้นฐาน
ค 32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน 4
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
รายวิชาพื้นฐาน
ค 33102คณิตศาสตรพื้นฐาน 6
รายวิชาเพิ่มเติม
ค 33202คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6

หนวยกิจ/
ชั่วโมง
2.0/80
2.0/80
2.0/80
2.0/80
2.0/80
2.0/80

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 (ค31101) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา
ในสาระดังตอไปนี้
เซต เอกภพสัมพัทธ สับเซตและเพาเวอรเซต ยูเนียน อินเตอรเซกชันและคอมพลีเมนตของ
เซต แผนภาพเวนน-ออยเลอรและการแกปญหา
การใหเหตุผล การใหเหตุผลแบบอุปนัย การใหเหตุผลแบบนิรนัย การอางเหตุผล
จํานวนจริง สมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ การเทากันและการไมเทากัน
สมการกําลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว คาสัมบูรณของจํานวนจริง
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณทใี่ กลตวั ผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได
ไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.
2551

ตัวชี้วัด
รวม

ค 1.1 ม.4-6/1 ,ค 1.1 ม.4-6/2 ,ค 1.4 ม.4-6 /1 , ค 4.1 ม.4-6/1 , ค 4.1 ม.4-6/2,
ค 4.2 ม.4-6/1, ค 4.2 ม.4-6/2, ค 4.2 ม.4-6/3 ,ค 6.1ม.4-6/1-6
14 ตัวชี้วัด

โครงสรางรายวิชา คณิตศาสตรพนื้ ฐาน 1 ( ค 31101 )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ที่

1.

2.

3.

ชื่อหนวยการเรียนรู

เซต

การใหเหตุผล

จํานวนจริง

มาตรฐานการ
เรียนรู/ ตัวชี้วัด
ค 4.1 ม.4-6/1
ค 4.2 ม.4-6/1
ค 6.1 ม.4-6/1-6

ค 4.1 ม.4-6 /2
ค 4.2 ม.4-6/2
ค 6.1 ม.4-6/1-6

สาระสําคัญ
1. ความหมายของเซต
2. ชนิดของเซต
3. สับเซตและพาวเวอรเซต
4.แผนภาพเวน-ออยเลอร
5. ยูเนียน อินเตอรเซคชั่น
คอมพลีเมนต และผลตาง
6. การแกโจทยปญหาเกีย่ วกับเซต
1. การใหเหตุผลแบบนิรนัย
2. การใหเหตุผลแบบอุปนัย
3. การอางเหตุผลโดยใชแผนภาพ

1. ความสัมพันธของจํานวนตางๆ
ในระบบจํานวนจริง
2. การบวก การลบ การคูณและ
ค 1.1 ม.4-6/1 การหารในระบบจํานวนจริง
ค 1.1 ม.4-6/2 3. สมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับ
ค 1.2 ม.4-6/1 การบวก การลบ การคูณ การหาร
ค 1.4 ม.4-6/1 และการนําไปใช
ค 4.2 ม.4-6/3 4. ชวง
ค 6.1 ม.4-6/1-6 5. การแกสมการและอสมการ ตัว
แปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
6. คาสัมบูรณของจํานวนจริง
7. การแกสมการและอสมการ
ดีกรีไมเกินสองในรูปคาสัมบูรณ
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

14

35

10

25

16

40

40

100

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน 2 (ค 31102) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา
ในสาระดังตอไปนี้
ฟงกชัน มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดงความสัมพันธและ
ฟงกชันในรูตางๆ เชน ตาราง กราฟ และสมการ สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจากสถานการณ หรือ
ปญหาและนําไปใชในการแกปญหา ใชกราฟของสมการ อสมการ ฟงกชนั ในการแกปญหา
เลขยกกําลังที่มีเลขชีก้ ําลังเปนจํานวนตรรกยะ จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชีก้ ําลัง
เปนจํานวนตรรกยะและจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ คาประมาณของจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑและ
จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลัง
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณทใี่ กลตวั ผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได
ไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.
2551

ตัวชี้วัด
รวม

ค 1.1 ม.4-6/3 ,ค 1.2 ม.4-6/1 ,ค 1.3 ม.4-6/1 , ค 4.1 ม.4-6/3 , ค 4.2 ม.4-6/4 ,
ค 4.2 ม.4-6/5 , ค 6.1 ม.4-6/1-6
12 ตัวชี้วัด

โครงสรางรายวิชา คณิตศาสตรพนื้ ฐาน 2( ค 31102 )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ที่
1.

2.

3.

ชื่อหนวยการเรียนรู
ความสัมพันธและ
ฟงกชัน

ฟงกชันทีค่ วรรูจ ัก

เลขยกกําลังที่มีเลขชี้
กําลัง เปนจํานวน
ตรรกยะ

มาตรฐานการ
สาระสําคัญ
เรียนรู/ ตัวชี้วัด
ค 4.1 ม.4-6/3 1. ความสัมพันธ
ค 4.2 ม.4-6/4 2. โดเมนและเรนจ
ค 6.1 ม.4-6/1-6 3. กราฟของความสัมพันธ
4. ฟงกชัน
1. ฟงกชันเชิงเสน
2. กราฟของฟงกชันกําลังสอง
3. การนํากราฟไปใชในการแก
สมการและอสมการ
ค 4.2 ม.4-6/5
4. การแกปญ
 หาโดยใชความรู
ค 6.1 ม.4-6/1-6
เรื่องฟงกชันกําลังสองและกราฟ
5. ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
6. ฟงกชันคาสัมบูรณ
7. ฟงกชันขัน้ บันได
1. ความหมายและการบวก การ
ลบ การคูณ การหาร จํานวน
ค 1.1 ม.4-6/3
จริงในรูปเลขยกกําลังที่มี เลขชี้
ค 1.2 ม.4-6/1
กําลังเปนจํานวนตรรกยะ และ
ค 1.3 ม.4-6/1
จํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ
ค 6.1 ม.4-6/1-6
2. คาประมาณของจํานวนจริงที่
อยูในรูปกรณฑและจํานวนจริงที่
อยูในรูปเลขยกกําลัง
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
14

35

14

35

12

30

40

100

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน 3 (ค32101) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา
ในสาระดังตอไปนี้
อัตราสวนตรีโกณมิติ ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิตขิ องมุมในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง แกโจทยปญ
 หาเกี่ยวกับระยะทาง และความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติ
ลําดับและอนุกรม เขาใจความหมายของลําดับและการหาพจนทั่วไปของลําดับจํากัด ลําดับ
เลขคณิตและลําดับเรขาคณิต หาพจนตางๆ ของลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต และการนําไปใช
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณทใี่ กลตวั ผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได
ไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.
2551

ตัวชี้วัด
รวม

ค 2.1 ม.4-6/41,ค 2.2 ม.4-6/1 ,ค 4.1 ม.4-6/4 ,ค.4.1ม.4-6/5,ค4.2ม4-6/6.
ค 6.1ม.4-6/1-6
11 ตัวชี้วัด

โครงสรางรายวิชา คณิตศาสตรพนื้ ฐาน 3 ( ค32101 )
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ที่

ชื่อหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ค 2.1 ม.4-6/1
ค 2.2 ม.4-6/1
ค 6.1 ม.4-6/1-6

1. อัตราสวนตรีโกณมิติของมุมและ
การนําไปใช
2. โจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทางและ
ความสูง

14

35

2. ลําดับ

ค 4.1 ม.4-6/4
ค 4.1 ม.4-6/5
ค 6.1 ม.4-6/1-6

1. ความหมายของลําดับ
2. การหาพจนทวั่ ไปของลําดับ
3. ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต

13

33

3. อนุกรม

ค 4.2 ม.4-6/6
ค 6.1 ม.4-6/1-6

13

32

40

100

1.

อัตราสวน
ตรีโกณมิติ

1. อนุกรม
2. อนุกรมเลขคณิต
3. อนุกรมเรขาคณิต
รวมตลอดภาคเรียน

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน 4 (ค32102) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา
ในสาระดังตอไปนี้
กฎการนับเบื้องตน ความนาจะเปน อธิบายการทดลองสุม เหตุการณ ความนาจะเปนของ
เหตุการณ และนําผลที่ไดไปใชคาดการณในสถานการณทกี่ ําหนดให
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณทใี่ กลตวั ผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได
ไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.
2551

ตัวชี้วัด
รวม

ค 5.2 ม.4-6/2 ,ค 5.3 ม.4-6/2 ,ค 6.1ม.4-6/1-6
8 ตัวชี้วัด

โครงสรางรายวิชา คณิตศาสตรพนื้ ฐาน 4 ( ค 32102 )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต

ที่

ชื่อหนวย
การเรียนรู

1. ความนาจะเปน

2. ความนาจะเปน

มาตรฐานการ
เรียนรู/ ตัวชี้วัด
ค 5.2 ม.4-6/2
ค 5.3 ม.4-6/2
ค 6.1 ม.4-6/1-6

ค 5.2 ม.4-6/2
ค 5.3 ม.4-6/2
ค 6.1 ม.4-6/1-6

สาระสําคัญ
1.
2.
3.
4.
5.

กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ
การทดลองสุม
แซมเปลสเปซ
เหตุการณ
ความนาจะเปนของเหตุการณ

1. โจทยปญหาเกี่ยวกับความนาจะ
เปน
2. การตัดสินใจโดยใชความนาจะเปน

รวมตลอดภาคเรียน

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

20

50

20

50

40

100

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน 5 (ค33101) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา
ในสาระดังตอไปนี้
สถิติและขอมูล ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการตัดสินใจ
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน หาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปอรเซ็นไทลของขอมูล เลือกใชคากลางที่เหมาะสมกับขอมูลและวัตถุประสงค
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณทใี่ กลตวั ผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได
ไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.
2551

ตัวชี้วัด
รวม

ค 5.1 ม.4-6/3 ,ค 5.2 ม.4-6/1 ,ค 5.3 ม.4-6/1 ,ค 6.1ม.4-6/1-6
9 ตัวชี้วัด

โครงสรางรายวิชา คณิตศาสตรพนื้ ฐาน 5 ( ค 33101)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

1.

สถิติและขอมูล

2.

การวิเคราะหขอมูล

มาตรฐานการ
เรียนรู/ ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

1. ความหมายของสถิติ
ค 5.3 ม.4-6/1 2. สถิติกับการตัดสินใจและ
ค 6.1 ม.4-6/1-6 วางแผน
3. ขอมูลและการเก็บรวบรวม
ขอมูล
ค 5.1 ม.4-6 /2 1. คากลางของขอมูล
ค 5.1 ม.4-6/3 2. การวัดการกระจายขอมูล
ค 6.1 ม.4-6/1-6 3. การหาตําแหนงทีข่ องขอมูล
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

10

25

30

75

40

100

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน 6 (ค33102) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา
ในสาระดังตอไปนี้
การสํารวจความคิดเห็น เขาใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอยางงาย นําผลที่ไดจากการสํารวจ
ความคิดเห็นไปใชคาดการณในสถานการณทกี่ ําหนดให
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณทใี่ กลตวั ผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได
ไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.
2551

ตัวชี้วัด
รวม

ค 5.1 ม.4-6/1,ค 5.2 ม.4-6/1 ,ค 6.1ม.4-6/1-6
8 ตัวชี้วัด

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรพนื้ ฐาน 6( ค 33102)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ที่

1.

ชื่อหนวยการเรียนรู

การสํารวจความคิดเห็น

มาตรฐานการ
เรียนรู/ ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ

1. วิธีสํารวจความคิดเห็น
ค 5.1 ม.4-6/1
2. การประมวลผลและวิเคราะห
ค 5.2 ม.4-6/1
ความคิดเห็น
ค 6.1 ม.4-6/1-6
3. การนําผลการสํารวจความ
คิดเห็นไปใชประโยชน
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

40

100

40

100

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 (ค31201) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
จํานวน 2.0 หนวยกิต
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตได
ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
จํานวนจริง การเทากัน การบวก การลบ การคูณและการหาร ในระบบจํานวนจริง สมบัตขิ อง
ระบบจํานวนจริง การแกสมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติการไมเทากัน ชวงและการแกอสมการ คา
สัมบูรณ การแกสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณ
ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน สมบัติของจํานวนเต็ม สมบัติการหารลงตัว การจําแนกจํานวนเต็มโดย
สมบัติการหารลงตัว ขั้นตอนวิธีการหาร จํานวนเฉพาะ การหา ห.ร.ม. และค.ร.น. กราฟ
ตรรกศาสตร ประพจน การเชื่อมประพจน การหาคาความจริงของประพจน การสรางตารางหา
คาความจริง ของ ขอความที่สมมูลกัน และ คาความจริงของประโยคที่มีตวั บงปริมาณ
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณใกลตวั ใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ปฎิบัติจริง ทดลอง
สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญ
 หา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใช
ในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชชวี ิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่น
ในตนเอง
การวัดผลและประเมินผลดวยวิธกี ารหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะ
กระบวนการที่ตองการวัด

ผลการเรียนรู
1. หาคาความจริงของประพจน รูปแบบของประพจนที่สมมูลกันและบอกไดวาการอางเหตุผลที่
กําหนดใหสมเหตุสมผลหรือไม
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง
3. นําสมบัติตางๆ เกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการไปใชได
4. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ได
5. แกสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณได
6. เขาใจสมบัตขิ องจํานวนเต็มและนําไปใชในการใหเหตุเกี่ยวกับการหารลงตัว
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

โครงสรางรายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1( ค 31201 )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
ลําดับ
ที่

1.

2.

ชื่อหนวยการเรียนรู

ตรรกศาสตร

ระบบจํานวนจริง

ผลการเรียนรู

หาคาความจริงของ
ประพจน รูปแบบของ
ประพจนที่สมมูลกัน
และบอกไดวาการอาง
เหตุผลที่กําหนดให
สมเหตุสมผลหรือไม

1. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับจํานวนจริง
2. นําสมบัติตางๆ
เกี่ยวกับจํานวนจริง
การดําเนินการไปใชได
3. แกสมการพหุนาม
ตัวแปรเดียวดีกรีไม
เกินสี่ได
4. แกสมการและ
อสมการในรูปคา
สัมบูรณได

สาระสําคัญ
1. ความหมายของประพจน
2. การเชื่อมประพจน
3. การหาคาความจริงของประพจน
4.สรางตารางคาความจริง
5. รูปแบบประพจนที่สมมูลกัน
6. สัจนิรันดร
7.การอางเหตุผล
8.ประโยคเปด
9. ตัวบงปริมาณ
10.คาความจริงของประโยคที่มตี ัว
บงปริมาณตัวเดียว
11.สมมูลและนิเสธของประโยคที่มี
ตัวบงปริมาณตัวเดียว
12.คาความจริงของประโยคที่มตี ัว
บงปริมาณสองตัว
1. จํานวนจริง
2. สมบัติของระบบจํานวนจริง
3. การแกสมการพหุนามตัวแปร
เดียว
4.สมบัติของการไมเทากัน
5.ชวงและการแกอสมการ
6.คาสัมบูรณ
7.การแกสมการและอสมการในรูป
คาสัมบูรณ

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

25

31

40

50

ลําดับ
ที่

3.

ชื่อหนวยการเรียนรู

ทฤษฎีจํานวน
เบื้องตน

ผลการเรียนรู
เขาใจสมบัตขิ อง
จํานวนเต็มและ
นําไปใชในการให
เหตุผลเกี่ยวกับการ
หารลงตัว
รวมตลอดภาคเรียน

สาระสําคัญ
1. การหารลงตัว
2. ขั้นตอนวิธีการหาร
3. ตัวหารรวมมาก
4. ตัวคูณรวมนอย

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

15

19

80

100

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 (ค 31202) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 2.0 หนวยกิต
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและสามารถนําความรูน ั้นไปประยุกต
ไดในเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ การหาตัวผกผันการคูณของ
เมทริกซ และการใชเมทริกซแกระบบสมการเชิงเสน
ความสัมพันธ ตัวผกผันของความสัมพันธ และ ฟงกชัน
เรขาคณิตวิเคราะห ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และภาคตัดกรวย
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณใกลตวั ใหผูเรียนไดศกึ ษาคนควา ปฎิบตั ิจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชชีวติ ประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคา
และมีเจตคติที่ดตี อคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลและประเมินผลดวยวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปน
จริงของเนื้อหาและทักษะกระบวนการที่ตองการวัด
ผลการเรียนรู
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซและการดําเนินการของ เมทริกซ
2. หาดีเทอรมิเนนตของเมทริกซ n ´ n เมื่อ n เปนจํานวนเต็มบวกไมเกินสี่
3. วิเคราะหและหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสนได
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชัน เขียนกราฟของฟงกชันและสรางฟงกชันจากโจทยปญหา
ที่กําหนดใหได
5. นําความรูเรื่องฟงกชันไปใชแกปญ
 หาได
6. หาระยะทางระหวางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะหางระหวางเสนขนานกับจุดได
7. หาความชันของเสนตรง สมการเสนตรง เสนขนาน เสนตั้งฉาก และนําไปใชได
8. เขียนความสัมพันธที่มีกราฟเปนภาคตัดกรวย เมื่อกําหนดสวนตางๆ ของภาคตัดกรวยใหและ
เขียนกราฟของความสัมพันธได
9. นําความรูเรื่องการเลื่อนแกนทางขนานไปใชในการเขียนกราฟได
10. นําความรูเรื่องเรขาคณิตวิเคราะหไปใชในการแกปญหาได
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู

โครงสรางรายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2 ( ค 31202 )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต

ลําดับ
ที่

1.

2.

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

1.มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเมทริกซและ
การดําเนินการของ
เมทริกซ
2.หาดีเทอรมิเนนตของ
เมทริกซ n ´ n เมื่อ n
ระบบสมการเชิงเสน
เปนจํานวนเต็มบวกไม
และเมทริกซ
เกินสี่
3.วิเคราะหและหา
คําตอบของระบบ
สมการเชิงเสนได

ฟงกชัน

สาระสําคัญ
1. ระบบสมการเชิงเสน
2. เมทริกซ
3. ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ
4. การหาตัวผกผันการคูณของ
เมทริกซ
5.การใชเมทริกซแกระบบสมการ
เชิงเสน

1. ความสัมพันธ
1.1ผลคูณคารทีเซียน
1.2ความสัมพันธ
1.มีความคิดรวบยอด
1.3โดเมนและเรนจของ
เกี่ยวกับฟงกชนั เขียน ความสัมพันธ
กราฟของฟงกชันและ 2. ตัวผกผันของความสัมพันธ
สรางฟงกชันจากโจทย 3. ฟงกชัน
ปญหาที่กําหนดใหได
3.1 ความหมายของฟงกชัน
2. นําความรูเรื่อง
3.2 การดําเนินการของฟงกชนั
ฟงกชันไปใชแกปญหา 3.3ฟงกชันผกผัน
ได
3.4เทคนิคการเขียนกราฟ

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

17

21

23

29

ลําดับ
ที่

3.

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

1.หาระยะทางระหวาง
จุดสองจุด จุดกึ่งกลาง
ระยะหางระหวางเสน
ขนานกับจุดได
2.หาความชันของ
เสนตรง สมการ
เสนตรง เสนขนาน
เสนตั้งฉาก และ
นําไปใชได
3. เขียนความสัมพันธ
ที่มีกราฟเปนภาคตัด
เรขาคณิตวิเคราะห กรวย เมื่อกําหนดสวน
ตางๆ ของภาคตัดกรวย
ใหและเขียนกราฟของ
ความสัมพันธได
4.นําความรูเรื่องการ
เลื่อนแกนทางขนาน
ไปใชในการเขียน
กราฟได
5.นําความรูเรื่อง
เรขาคณิตวิเคราะหไป
ใชในการแกปญหาได
รวมตลอดภาคเรียน

สาระสําคัญ
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เรขาคณิตวิเคราะห
1.1ระยะทางระหวางจุดสองจุด
1.2จุดกึ่งกลางระหวางจุดสองจุด
1.3ความชันของเสนตรง
1.4เสนขนาน
1.5เสนตั้งฉาก
1.6ความสัมพันธซึ่งมีกราฟเปน
เสนตรง
1.7ระยะหางระหวางเสนตรงกับ
จุด
2. ภาคตัดกรวย
2.1วงกลม
2.2วงรี
2.3พาราโบลา
2.4ไฮเพอรโบลา
2.5การเลื่อนกราฟ

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

40

50

80

100

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 (ค32201) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 2.0 หนวยกิต
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา
ในสาระดังตอไปนี้
ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล และฟงกชันลอการิทึม กราฟของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและ
ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันเพิ่ม ฟงกชันลด สมบัตขิ องลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ การเปลี่ยนฐานของ
ลอการิทึม สมการและอสมการเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึม
ฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกต หาฟงกชนั ตรีโกณมิตขิ องจํานวนจริงหรือของมุม การหา
คาฟงกชนั ตรีโกณมิตจิ ากตาราง กราฟของฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิตขิ องผลบวกหรือผลตาง
ของจํานวนจริง 2 จํานวน หรือของมุม 2 มุม การพิสูจนเอกลักษณ สมการและอสมการตรีโกณมิติ กฎ
ของไซน กฎของโคไซน และการนําไปใช โจทยปญหาเรื่องระยะทาง และความสูง ฟงกชันอินเวอรส
ของฟงกชันตรีโกณมิติ
เวกเตอรในสามมิติ สัญลักษณของเวกเตอร การบวกและการลบเวกเตอร การคูณเวกเตอรดวย
สเกลาร ขนาดของเวกเตอร ผลคูณเวกเตอรเชิงสเกลารและผลคูณเวกเตอรเชิงเวกเตอร
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณทใี่ กลตวั ผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได
ไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชชีวติ ประจําวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
ผลการเรียนรู
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียล ฟงกชันลอการิทึม และการเขียนกราฟของ
ฟงกชันทีก่ ําหนดใหได
2. นําความรูเรื่องฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึมไปใชแกปญหาได
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติและเขียนกราฟของฟงกชันทีก่ ําหนดใหได
4. มีความรูเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกตไปใชแกปญหาได
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติ
6. หาผลบวกเวกเตอร ผลคูณเวกเตอรดวยสเกลาร ผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณเชิงเวกเตอรได
7. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอรที่กําหนดใหได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

โครงสรางรายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ( ค 32201 )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
ลําดับ
ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

1.

ฟงกชันเอกซโพเนน
เชียลและฟงกชัน
ลอการิทึม

2.

ฟงกชันตรีโกณมิติ

ผลการเรียนรู
1. มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับ
ฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียล
ฟงกชันลอการิทึม
และการเขียน
กราฟของฟงกชัน
ที่กําหนดใหได
2. นําความรูเรื่อง
ฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียลและ
ฟงกชันลอการิทึม
ไปใชแกปญหาได

สาระสําคัญ

1. เลขยกกําลังที่มีเลขชีก้ ําลังเปน
จํานวนเต็ม
2. รากที่ n ในระบบจํานวนจริง
และจํานวนจริงในรูปกรณฑ
3. เลขยกกําลังที่มีเลขชีก้ ําลังเปน
จํานวนตรรกยะ
4. ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
5. ฟงกชันลอการิทึม
6. การหาคาลอการึทึม
7. การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม
8. สมการเอกซโพเนนเชียลและ
สมการลอการิทึม
9. การประยุกตของฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม
1. มีความคิดรวบ 1. ฟงกชันไซนและโคไซน
ยอดเกี่ยวกับ
2. คาของฟงกชนั ไซนและโคไซน
ฟงกชันตรีโกณมิติ 3. ฟงกชันตรีโกณมิติอื่นๆ
และเขียนกราฟ
4. ฟงกชันตรีโกณมิติของมุม
ของฟงกชันที่
5. การใชตารางคาฟงกชัน
กําหนดใหได
ตรีโกณมิติ
2. มีความรูเรื่อง
6. กราฟของฟงกชันตรีโกณมิติ
ฟงกชันตรีโกณมิติ 7. ฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวก
และการประยุกต และผลตางของจํานวนจริงหรือมุม
ไปใชแกปญหาได 8. ตัวผกผันของฟงกชนั ตรีโกณมิติ
9. เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ
10. กฎของโคไซนและไซน
11. การหาระยะทางและความสูง

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

20

25

40

50

ลําดับ
ที่

3.

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ
1. ระบบพิกัดฉากสามมิติ
2. เวกเตอร
3. เวกเตอรในระบบพิกัดฉาก
4. ผลคูณเชิงสเกลาร
5. ผลคูณเชิงเวกเตอร

เวกเตอรในสามมิติ

1. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเวกเตอร
ในสามมิติ
2. หาผลบวกเวกเตอร
ผลคูณเวกเตอรดวย
สเกลาร ผลคูณเชิง
สเกลาร และผลคูณเชิง
เวกเตอรได
3. หาขนาดและทิศทาง
ของเวกเตอรทกี่ ําหนดให
ได
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

20

25

80

100

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 (ค32202) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 2.0 หนวยกิต
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา
ในสาระดังตอไปนี้
จํานวนเชิงซอน การสรางจํานวนเชิงซอน สมบัติเชิงพีชคณิตของจํานวนเชิงซอน รากที่สอง
ของจํานวนเชิงซอน กราฟและคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอน จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขัว้ รากที่ n
ของจํานวนเชิงซอน สมการพหุนาม
ทฤษฎีกราฟเบื้องตน กราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน กราฟออยเลอร การประยุกตกราฟ
ความนาจะเปน กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีการจัดหมู ทฤษฎี
บททวินาม ความนาจะเปนและกฎที่สําคัญบางประการของความนาจะเปน
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณทใี่ กลตวั ผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได
ไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.
2551
ผลการเรียนรู
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน เขียนกราฟ และหาคาสัมบูรณของจํานวน
เชิงซอนได
2. หารากที่ n ของจํานวนเชิงซอน เมื่อ n เปนจํานวนเต็มบวก
3. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มและดีกรีไมเกินสาม
4. เขียนกราฟเมื่อกําหนดจุดยอดและเสนเชื่อมให และระบุไดวากราฟที่กําหนดใหเปนกราฟ
ออยเลอรหรือไม
5. นําความรูเรื่องกราฟไปใชแกปญหาบางประการได
6. แกโจทยปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู
7. นําความรูเรื่องทฤษฎีบททวินามไปใชได
8. หาความนาจะเปนของเหตุการณทกี่ ําหนดได
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

โครงสรางรายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4( ค 32202 )
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
ลําดับ
ที่

1.

2.

3.

ชื่อหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
จํานวนเชิงซอน เขียนกราฟ
และหาคาสัมบูรณของจํานวน
เชิงซอนได
2. หารากที่ n ของจํานวน
จํานวนเชิงซอน
เชิงซอน เมื่อ n เปนจํานวน
เต็มบวก
3. แกสมการพหุนามตัวแปร
เดียวที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวน
เต็มและดีกรีไมเกินสาม

ทฤษฎีกราฟ
เบื้องตน

ความนาจะเปน

1. เขียนกราฟเมื่อกําหนดจุดยอด
และเสนเชื่อมให และระบุไดวา
กราฟที่กําหนดใหเปนกราฟออย
เลอรหรือไม
2. นําความรูเรื่องกราฟไปใช
แกปญหาบางประการได
1. แกโจทยปญหาโดยใช
กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ
วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู
2. นําความรูเรื่องทฤษฎีบททวิ
นามไปใชได
3. หาความนาจะเปนของ
เหตุการณทกี่ ําหนดได
รวมตลอดภาคเรียน

สาระสําคัญ
1. การสรางจํานวนเชิงซอน
2. สมบัติเชิงพีชคณิตของ
จํานวนเชิงซอน
3. รากที่สองของจํานวน
เชิงซอน
4. กราฟและคาสัมบูรณของ
จํานวนเชิงซอน
5. จํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขัว้
6. รากที่ n ของจํานวน
เชิงซอน
7. สมการพหุนาม
1. กราฟ
2. ดีกรีของจุดยอด
3. แนวเดิน
4. กราฟออยเลอร
5. การประยุกตของกราฟ
1. กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการ
นับ
2. วิธีเรียงสับเปลี่ยน
3. วิธีจัดหมู
4. ทฤษฎีบททวินาม
5. ความนาจะเปนและกฏที่สําคัญ
บางประการของความนาจะเปน

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

22

28
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40

50
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100

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 (ค33201) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
จํานวน 2.0 หนวยกิต
ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา
ในสาระดังตอไปนี้
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การวัดคากลางของขอมูล ( คาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน
ฐานนิยม คาเฉลี่ยเรขาคณิต ) การวัดตําแหนงที่หรือตําแหนงสัมพัทธของขอมูล ( ควอไทล
เดไซด เปอรเซ็นไทล ) การวัดการกระจายของขอมูล ( การวัดการกระจายสัมบูรณ การวัดการกระจาย
สัมพัทธ ความสัมพันธระหวางการแจกแจงความถี่ คากลาง และการกระจายของขอมูล
การแจกแจงปกติ ( คามาตรฐาน การแจกแจงปกติ และเสนโคงปกติ )
ความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล ( การวิเคราะหความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล
แผนภาพการกระจาย การประมาณคาของคาคงตั ว โดยใชวิ ธีกําลังสองน อยสุด ความสัมพัน ธเชิง
ฟงกชันของขอมูลที่ปรากฏอยูในรูปอนุกรมเวลา )
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได
ไปใชในการเรียนรู สิ่งตาง ๆ และใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีต อ
คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและ
เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551
ผลการเรียนรู
1.เลือกวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง
2.นําผลการวิเคราะหขอมูลไปใชได
3.นําความรูเรื่องคามาตรฐานไปใชในการเปรียบเทียบขอมูล
4.หาพื้นที่ใตเสนโคงปกติและนําความรูเกี่ยวกับพื้นที่ใตเสนโคงปกติไปใชได
5.เขาใจความหมายของการสรางความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่ประกอบดวยสองตัวแปร
6.สรางความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่ประกอบดวยสองตัวแปรที่อยูในรูปอนุกรมเวลา
โดยใชเครื่องคํานวณ
7.ใชความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลพยากรณคาตัวแปรตาม เมื่อกําหนดตัวแปรอิสระให
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 ( ค33201 )
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต

ที่
1.

ชื่อหนวย
การเรียนรู
การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน

ผลการเรียนรู
1. เลือกวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
และอธิบายผลการวิเคราะห
ขอมูลไดถูกตอง
2. นําผลการวิเคราะหขอมูลไป
ใชได

2.

การแจกแจง
ปกติ

1. นําความรูเรื่องคามาตรฐานไป
ใชในการเปรียบเทียบขอมูล
2. หาพื้นที่ใตเสนโคงปกติและ
นําความรูเกี่ยวกับพื้นทีใ่ ตเสน
โคงปกติไปใชได

สาระสําคัญ
1. การหาคากลางของขอมูล
คาเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน
ฐานนิยม
คาเฉลี่ยเรขาคณิต
2. การวัดตําแหนงที่หรือ
ตําแหนงที่สัมพัทธของขอมูล
2.1 ควอไทล
2.2 เดไซด
2.3 เปอรเซ็นไทล
3. การวัดการกระจายของขอมูล
การวัดการกระจายสัมบูรณ
การวัดการกระจายสัมพัทธ
ความสัมพันธระหวางการแจก
แจงความถี่ คากลาง และการ
กระจายของขอมูล

1. คามาตรฐาน
2. การแจกแจงปกติและเสน
โคงปกติ

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
40
40

20

30

ที่
3.

ชื่อหนวย
การเรียนรู
ความสัมพันธ
เชิงฟงกชัน
ระหวางขอมูล

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

1. เขาใจความหมายของการ
สรางความสัมพันธเชิงฟงกชัน
ของขอมูลที่ประกอบดวย
สองตัวแปร

1. การวิเคราะหความสัมพันธเชิง
ฟงกชันระหวางขอมูล
2. แผนภาพการกระจาย
3. การประมาณคาของคาคงตัว
โดยใชวิธีกําลังสองนอยสุด
4. ความสัมพันธเชิงฟงกชันของ
ขอมูลที่ปรากฏอยูในรูป
อนุกรมเวลา

2. สรางความสัมพันธเชิง
ฟงกชันของขอมูลที่
ประกอบดวยสองตัวแปร
ที่อยูในรูปอนุกรมเวลาโดยใช
เครื่องคํานวณ

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
20
30

3. ใชความสัมพันธเชิงฟงกชัน
ของขอมูลพยากรณคาตัวแปร
ตาม เมื่อกําหนดตัวแปรอิสระให
รวมตลอดภาคเรียน

80

100

คําอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 (ค33202) กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 2.0 หนวยกิต
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรูค วามเขาใจและสามารถนําความรูน ั้นไปประยุกตไดใน
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ลําดับอนันตและอนุกรมอนันต ความหมายของลําดับ รูปแบบการกําหนดลําดับ ลําดับเลข
คณิต ลําดับเรขาคณิต ลิมิตของลําดับ ผลบวกของอนุกรมอนันต สัญลักษณแทนการบวก
แคลคูลัสเบื้องตน ลิมิตของฟงกชัน ความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธฟงกชัน ความชันของ
เสนโคง การหาอนุพนั ธฟงกชันพีชคณิตโดยใชสูตร อนุพนั ธของฟงกชันคอมโพสิท อนุพันธอันดับสูง
อินทิกรัลไมจํากัดเขต อินทิกรัลจํากัดเขต พื้นที่ที่ปด ลอมดวยเสนโคง
การกําหนดการเชิงเสน กราฟของอสมการเชิงเสนสองตัวแปร การสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเพื่อหาคําตอบของปญหา
โดยจัดประสบการณ หรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใ กลตัวผูเรียน ใหผูเรียน ได
ศึกษาคนควา โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การ
แกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรูความคิด
ทักษะกระบวนการที่ได ไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค
เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางมีระบบ ระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. หาลิมิตของลําดับอนันตโดยอาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมติ ได
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันตได
3. นําความรูเรื่องลําดับและอนุกรมไปใชแกปญหาได
4. หาลิมิตของฟงกชันทีก่ ําหนดใหได
5. บอกไดวาฟงกชันทีก่ ําหนดใหเปนฟงกชันตอเนื่องหรือไม
6. หาอนุพันธของฟงกชันได
7. นําความรูเรื่องอนุพนั ธของฟงกชนั ไปประยุกตได
8. หาปริพันธไมจํากัดเขตของฟงกชันทีก่ ําหนดใหได

9. หาปริพันธจํากัดเขตของฟงกชันบนชวงทีก่ ําหนดให และหาพื้นที่ปดลอมดวยเสนโคงบน
ชวงที่กําหนดใหได
10. แกปญหาโดยสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรและใชวิธีการของกําหนดการเชิงเสน
ที่ใชกราฟของสมการและอสมการที่มีสองตัวแปรได

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู

โครงสรางรายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6 ( ค33201 )
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
ลําดับ ชื่อหนวยการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ที่
1 ลําดับอนันตและอนุกรม 1. หาผลบวกของอนุกรม
อนันต
อนันตได
2. นําความรูเรื่องลําดับ
และอนุกรมไปใช
แกปญหาได
2 ลิมิตและความตอเนื่อง 1. หาลิมิตของลําดับ
ของฟงกชัน
อนันตโดยอาศัยทฤษฎี
บทเกี่ยวกับลิมิตได
2. หาลิมิตของฟงกชันที่
กําหนดใหได
3. บอกไดวาฟงกชันที่
กําหนดใหเปนฟงกชนั
ตอเนื่องหรือไม
3 อนุพันธของ
1. หาอนุพันธของ
ฟงกชันได
ฟงกชัน
2. นําความรูเรื่อง
อนุพันธของฟงกชันไป
ประยุกตได

สาระสําคัญ
1.1 ลําดับอนันต
1.2 อนุกรมอนันต

เวลา น้ําหนักก
(ชั่วโมง) คะแนน
15
10

2.1 ลิมิตของฟงกชัน
2.2 ความตอเนื่องของฟงกชัน

15

10

3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง
3.2 การหาอนุพันธของ
ฟงกชันโดยใชนิยาม
3.3 ความชันของเสนโคง
3.4 การหาอนุพันธของ
ฟงกชันโดยใชสูตร
3.5 อนุพันธของฟงกชัน
คอมโพสิท
3.6 อนุพันธอันดับสูง
3.7 การประยุกตของอนุพันธ

20

35

ลําดับ ชื่อหนวยการเรียนรู
ที่
4 การอินทิเกรต

5

การกําหนดการเชิงเสน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. หาปริพันธไมจํากัด
เขตของฟงกชนั ที่
กําหนดใหได
2. หาปริพันธจํากัดเขต
ของฟงกชันบนชวงที่
กําหนดให และหาพื้นที่
ปดลอมดวยเสนโคงบน
ชวงที่กําหนดใหได
แกปญหาโดยสราง
แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรและใช
วิธีการของกําหนดการ
เชิงเสน
ที่ใชกราฟของสมการ
และอสมการที่มีสองตัว
แปรได
รวมตลอดภาคเรียน

สาระสําคัญ
4.1 กระบวนการตรงขามกับ
การหาอนุพันธ

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
15
25

4.2 อินทิกรัลไมจํากัดเขต
4.3 อินทิกรัลจํากัดเขต
4.4 พื้นที่ที่ปดลอมดวยเสนโคง

5.1 กราฟของอสมการเชิงเสน

15

20

5.2 กราฟของระบบอสมการ
เชิงเสน
5.3 การแกปญ
 หากําหนดการ
เชิงเสนโดยวิธีใชกราฟ

80

100

คณะผูจัดทํา
1. นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บ
2. นางณัฐชยา สมควร
3. นายอุดม วงศศรีดา
4. นายวสันต นาขยัน
5. นายบรรจบ พรหมเผา
6. นางตุลาพร แสนธิ
7. นางสาวกรรณิการ รินจอย
8. นางสาวหญิงสินีย อินสุขิน
9. นางสาวภณิดา อุทธโยธา
10. นางสาวศิโรรัตน ไชยวุฒิ
11. นางสาวศิรินันท เขียวปน
12. นางสาวอรณีย สีโลปา

