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หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิสัยทัศนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี
ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรูคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

วิสัยทัศน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
มุงมั่นพัฒนาผูเรียน พากเพียรกระบวนการคิด เนนทักษะทางคณิต พรอมคิดบูรณาการ

คุณภาพผูเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
 มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับไมเกินหนึ่งแสนและศูนย และการ
ดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน สามารถวัด
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหาในสถานการณตางๆ ได
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกลม ทรงกระบอกรวมทั้ง จุด สวนของเสนตรง รังสี เสนตรง และมุม
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธได
 รวบรวมขอมูล และจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมใกลตัวที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน และ
อภิปรายประเด็นตางๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงได
 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตอง เชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

๒
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
 มีความรูความเขาใจและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย เศษสวน ทศนิยมไมเกิน
สามตําแหนง รอยละ การดําเนินการของจํานวน สมบัติเกี่ยวกับจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก
การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ เศษสวน ทศนิยมไมเกินสามตําแหนง และรอยละ พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได สามารถหาคาประมาณของจํานวนนับและทศนิยมไมเกินสามตําแหนงได
 มีความรูความเขาใจเกี่ย วกับ ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริ มาตร ความจุ เวลา เงิน ทิศ
แผนผัง และขนาดของมุม สามารถวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหา
ในสถานการณตางๆ ได
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ลักษณะและสมบัติ ของรู ปสามเหลี่ ยม รูป สี่เ หลี่ย ม รูป วงกลม ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเสนขนาน
 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป สามารถ
วิเคราะหสถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตัวและแก
สมการนั้นได
 รวบรวมขอมูล อภิปรายประเด็นตางๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ
แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเสน และตาราง และนําเสนอขอมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิแทง
เปรียบเทียบ และกราฟเสน ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนเบื้องตนในการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ
ตางๆ ได
 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีใน
การแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม
ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใช
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม

๓
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญ
 หาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่
สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไดนําคานิยม ๑๒ ประการ มาปลูกจิตสํานึกของผูเรียน
ดังนี้

คานิยม ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย

๔
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคมุ กันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตาง หรือกิเลส มีความละอาย
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตน

สาระและมาตรฐานการเรียนรูก ลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สาระที่ ๑ จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา
มาตรฐาน ค๑.๔ เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา
สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)
อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใชแกปญหา

๕
สาระที่ ๕ การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๕.๑ เขาใจและใชวิธีการทางสถิตใิ นการวิเคราะหขอมูล
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได
อยางสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา
สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ เชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

๖

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
รายวิชาพื้นฐาน
สาระที่ ๑ จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑
ม. ๒
๑. ระบุหรือยกตัวอยาง
๑. เขียนเศษสวนในรูป
และเปรียบเทียบจํานวนเต็ม ทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ํา
บวก จํานวนเต็มลบ ศูนย ในรูปเศษสวน
เศษสวนและทศนิยม
๒. จําแนกจํานวนจริงที่
๒. เขาใจเกี่ยวกับเลขยก
กําหนดให และยกตัวอยาง
กําลังที่มีเลขชี้กําลัง
จํานวนตรรกยะและ
เปนจํานวนเต็ม และเขียน จํานวนอตรรกยะ
แสดงจํานวน ใหอยูใน
๓. อธิบายและระบุรากที่
รูปสัญกรณวิทยาศาสตร
สองและรากที่สาม
(scientific notation)
ของจํานวนจริง
๔. ใชความรูเกี่ยวกับ
อัตราสวน สัดสวน และรอย
ละในการแกโจทยปญหา

ม. ๓
–

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๔ – ม. ๖
๑. แสดงความสัมพันธของ
จํานวนตาง ๆ ในระบบจํานวน
จริง
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
คาสัมบูรณ ของจํานวนจริง
๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
จํานวนจริง ที่อยูในรูปเลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะ และจํานวนจริงที่อยู
ในรูปกรณฑ

๗
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการ
ตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา
ม. ๑
๑. บวก ลบ คูณ หาร
จํานวนเต็ม และนําไปใช
แกปญหา ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การคูณ
การหาร และบอกความ
สัมพันธของการบวกกับ การ
ลบ การคูณกับการหารของ
จํานวนเต็ม
๒. บวก ลบ คูณ หาร
เศษสวนและ ทศนิยมและ
นําไปใชแกปญหาตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบอธิบาย ผลที่เกิดขึ้น
จากการบวก การลบ การ
คูณการหาร และบอก
ความสัมพันธของการบวก
กับการลบ การคูณกับการ
หารของเศษสวนและ
ทศนิยม
๓. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก
การยกกําลังขอจํานวนเต็ม
เศษสวนและทศนิยม
๔.คูณและหารเลขยกกําลังที่
มีฐานเดียวกัน และเลขชี้
กําลังเปนจํานวนเต็ม

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๒
๑. หารากที่สองและรากที่
สามของจํานวนเต็มโดยการ
แยกตัวประกอบและนําไป
ใชในการแกปญหาพรอมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ
๒. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก
การหารากที่สองและรากที่
สามของจํานวนเต็ม เศษสวน
และทศนิยม บอกความ
สัมพันธของการยกกําลังกับ
การหารากของจํานวนจริง

ม. ๓
-

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๔ – ม. ๖
๑. เขาใจความหมายและหา
ผลลัพธที่เกิดจากการบวก การ
ลบ การคูณ การหารจํานวนจริง
จํานวนจริงที่อยูในรูปเลข ยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะ และจํานวนจริงที่อยูใน
รูปกรณฑ

๘
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑
ม. ๒
๑. ใชการประมาณคาใน
๑. หาคาประมาณของราก
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง ที่สอง และรากที่สามของ
เหมาะสม รวมถึงใชในการ จํานวนจริง และนําไปใชใน
พิจารณาความสมเหตุสมผล การแกปญหาพรอมทั้ง
ของคําตอบที่ไดจากการ
ตระหนักถึงความ
คํานวณ
สมเหตุสมผลของคําตอบ

ม. ๓
-

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๔ – ม. ๖
๑. หาคาประมาณของจํานวน
จริงทีอ่ ยูในรูปกรณฑ และ
จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยก
กําลังโดยใชวิธีการคํานวณที่
เหมาะสม

มาตรฐาน ค ๑.๔ เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช

ม. ๑
๑. นําความรูและสมบัติ
เกี่ยวกับจํานวนเต็มไปใชใน
การแกปญหา

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๒
๑. บอกความเกี่ยวของของ
จํานวนจริง จํานวนตรรกยะ
และจํานวนอตรรกยะ

ม. ๓
-

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๔ – ม. ๖
๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริง
เกี่ยวกับการบวก การคูณ การ
เทากัน การไมเทากัน และ
นําไปใชได

๙
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
ม. ๑
-

ตัวชี้วัดชั้นป
ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๒
ม. ๓
ม. ๔ – ม. ๖
๑. เปรียบเทียบหนวยความยาว ๑. หาพื้นที่ผิวของปริซึม ๑.ใชความรูเรื่อง อัตราสวน
หนวยพื้นที่ ในระบบเดียวกัน และทรงกระบอก
ตรีโกณมิติของมุม ในการ
และตางระบบ และเลือกใช ๒. หาปริมาตรของปริซึม
คาดคะเนระยะทางและความสูง
หนวยการวัดไดอยางเหมาะสม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย
๒. คาดคะเนเวลา ระยะทาง และทรงกลม
พื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนักได ๓. เปรียบเทียบหนวย
อยางใกลเคียงและอธิบาย
ความจุ หรือหนวย ปริมาตร
วิธีการที่ใชในการคาดคะเน ในระบบเดียวกันหรือตาง
๓. ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับ ระบบและเลือกใชหนวย
การวัดในสถานการณตางๆ ได การวัดไดอยางเหมาะสม
อยางเหมาะสม
๔. ใชการคาดคะเน
เกี่ยวกับการวัดใน
สถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม

มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
ม. ๑
-

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๒
๑. ใชความรูเกี่ยวกับความ
ยาวและพื้นที่แกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๓
ม. ๔ – ม. ๖
๑. ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ ๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
พื้นที่ผิวและปริมาตรในการ ระยะทางและความสูงโดยใช
แกปญหาในสถานการณ
อัตราสวนตรีโกณมิติ
ตางๆ

๑๐
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ม. ๑
๑. สรางและบอกขั้นตอนการ
สรางพื้นฐานทางเรขาคณิต
๒. สรางรูปเรขาคณิตสองมิติ
โดยใชการสรางพื้นฐานทาง
เรขาคณิตและบอกขั้นตอน
การสรางโดยไมเนนการ
พิสูจน
๓. สืบเสาะ สังเกต และ
คาดการณเกี่ยวกับสมบัติทาง
เรขาคณิต
๔. อธิ บ ายลั กษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิติจากภาพที่
กําหนดให
๕. ระบุภาพสองมิติที่ไดจาก
การมองดานหนา (front
view) ดานขาง (side view)
หรือ ดานบน (top view)
ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
กําหนดให
๖. วาดหรือประดิษฐรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบ
ขึ้นจากลูกบาศก เมื่อ
กําหนดภาพสองมิติที่ไดจาก
การมองดานหนา ดานขาง
และดานบนให

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๒
–

ม. ๓
๑. อธิบายลักษณะและ
สมบัติของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลม

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๔ – ม. ๖
–

๑๑
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช
แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา

ม. ๑
-

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๒
ม. ๓
๑. ใชสมบัติเกี่ยวกับความ
๑. ใชสมบัติของรูป
เทากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมคลายในการให
สามเหลี่ยมและสมบัติของเสน เหตุผลและการแกปญหา
ขนานในการใหเหตุผลและ
แกปญหา
๒. ใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ
บทกลับในการใหเหตุผลและ
แกปญหา
๓. เขาใจเกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน
การสะทอนและการหมุนและ
นําไปใช
๔. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการ
เลื่อนขนาน การสะทอนและการ
หมุนรูปตนแบบ และอธิบาย
วิธีการที่จะไดภาพที่ปรากฏเมื่อ
กําหนดรูปตน
แบบและภาพนั้นให

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๔ – ม. ๖
-

๑๒

สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธและฟงกชัน
ม. ๑
๑. วิเคราะหและอธิบาย
ความสัมพันธของแบบรูปที่
กําหนดให

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๒
–

ม. ๓
–

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๔ – ม. ๖
๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่อง
เซตและการดําเนินการของเซต
๒. เขาใจและสามารถใชการให
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน
เขียนแสดงความสัมพันธและ
ฟงกชันในรูปตาง ๆ เชน ตาราง
กราฟ และสมการ
๔. เขาใจความหมายของลําดับ
และหาพจนทั่วไปของลําดับ
จํากัด
๕. เขาใจความหมายของลําดับ
เลขคณิต และลําดับเรขาคณิต
หาพจนตาง ๆ ของลําดับเลข
คณิตและลําดับเรขาคณิต และ
นําไปใช

๑๓
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจนสมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
๑. แกสมการเชิงเสนตัวแปร ๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ ๑. ใชความรูเกี่ยวกับอสมการ
เดียวอยางงาย
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เชิงเสนตัวแปรเดียวในการ
๒. เขียนสมการเชิงเสนตัว พรอมทั้งตระหนักถึงความ แกปญหา พรอมทั้ง
แปรเดียวจากสถานการณ สมเหตุสมผลของคําตอบ
ตระหนักถึงความ
หรือปญหาอยางงาย
๒. หาพิกัดของจุด และ
สมเหตุสมผลของคําตอบ
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ อธิบายลักษณะของรูป
๒. เขียนกราฟแสดงความ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการ เกี่ยวของระหวางปริมาณ
อยางงาย พรอมทั้งตระหนัก เลื่อนขนาน การสะทอน
สองชุดที่มีความสัมพันธ
ถึงความสมเหตุสมผลของ
และการหมุนบนระนาบใน เชิงเสน
คําตอบ
ระบบพิกัดฉาก
๓. เขียนกราฟของสมการเชิง
๔. เขียนกราฟบนระนาบใน
เสนสองตัวแปร
ระบบพิกัดฉากแสดงความ
๔. อานและแปลความหมาย
เกี่ยวของของปริมาณสองชุดที่
กราฟของระบบสมการเชิง
กําหนดให
เสนสองตัวแปร และกราฟ
๕. อานและแปลความหมาย
อื่น ๆ
ของกราฟบนระนาบในระบบ
๕. แกระบบสมการเชิงเสน
พิกัดฉากที่กําหนดให
สองตัวแปร และนําไปใช
แกปญหา พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๔ – ม. ๖
๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออย
เลอรแสดงเซต และนําไปใช
แกปญหา
๒. ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของการใหเหตุผลโดยใช
แผนภาพเวนน-ออยเลอร
๓. แกสมการและอสมการตัว
แปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
๔. สรางความสัมพันธหรือ
ฟงกชันจากสถานการณ หรือ
ปญหาและนําไปใชในการ
แกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ
อสมการ ฟงกชัน ในการ
แกปญหา
๖. เขาใจความหมายของ
ผลบวก n พจนแรกของอนุกรม
เลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
หาผลบวก n พจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิตโดยใชสูตรและ
นําไปใช

๑๔
สาระที่ ๕ การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๕.๑ เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
ม. ๑
-

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๒
๑. อานและนําเสนอขอมูล
โดยใชแผนภูมิรูปวงกลม

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๓
ม. ๔ – ม. ๖
๑. กําหนดประเด็น และ
๑. เขาใจวิธีการสํารวจความ
เขียนขอคําถามเกี่ยวกับ
คิดเห็นอยางงาย
ปญหาหรือสถานการณตางๆ ๒. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
รวมทั้งกําหนดวิธีการศึกษา มัธยฐาน ฐานนิยม
และการเก็บรวบรวมขอมูลที่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เหมาะสม
เปอรเซ็นไทลของขอมูล
๒. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
๓. เลือกใชคากลางที่เหมาะสม
มัธยฐาน และฐานนิยมของ กับขอมูลและวัตถุประสงค
ขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่
และเลือกใชไดอยาง
เหมาะสม
๓. นําเสนอขอมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสม
๔. อาน แปลความหมาย
และวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การนําเสนอ

มาตรฐาน ค ๕.๒ ใชวิธีการทางสถิตแิ ละความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑
ม. ๒
๑. อธิบายไดวาเหตุการณที่ ๑. อธิบายไดวาเหตุการณที่
กําหนดให เหตุการณใดจะมี กําหนดให เหตุการณใด
โอกาสเกิดขึ้นได มากกวากัน เกิดขึ้นแนนอน เหตุการณใด
ไมเกิดขึ้นแนนอน และ
เหตุการณใดมีโอกาสเกิดขึ้น
ไดมากกวากัน

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๓
ม. ๔ – ม. ๖
๑. หาความนาจะเปนของ ๑. นําผลที่ไดจากการสํารวจ
เหตุการณจากการทดลอง ความคิดเห็นไปใช คาดการณใน
สุมที่ผลแตละตัวมีโอกาส สถานการณที่กําหนดให
เกิดขึ้น เทา ๆ กัน และใช ๒. อธิบายการทดลองสุมเหตุการณ
ความรูเกี่ยวกับความนาจะ ความนาจะเปนของเหตุการณ
เปนในการคาดการณได
และนําผลที่ไดไปใชคาดการณ
อยางสมเหตุสมผล
ในสถานการณที่กําหนดให

๑๕
มาตรฐาน ค ๕.๓ : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา
ม. ๑
–

ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๒
–

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๓
ม. ๔ – ม. ๖
๑. ใชความรูเกี่ยวกับสถิติ ๑. ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติ
และความนาจะเปน
ชวยในการตัดสินใจ
ประกอบการตัดสินใจใน
๒. ใชความรูเกี่ยวกับความ
สถานการณตาง ๆ
นาจะเปนชวยในการตัดสินใจ
๒. อภิปรายถึงความคลาด และแกปญหา
เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจาก
การนําเสนอขอมูลทาง
สถิติ

สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตร
อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตัวชี้วัดชั้นป
ม. ๑ - ม. ๓
๑. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
๒. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม
๓. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยาง
เหมาะสม
๔. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การ
สื่อความหมาย และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และ
ชัดเจน
๕. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร
และนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไป
เชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ
๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. ๔ – ม. ๖
๑. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
๒. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม
๓. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยาง
เหมาะสม
๔. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร
การสื่อความหมาย และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง
และชัดเจน
๕. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร
และนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร
ไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ
๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

๑๖
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตรเพิ่มเติม

รหัสวิชา
ค๒๑๒๐๑

คณิตศาสตรเพิ่มเติม

ค๒๑๒๐๒

ผลการเรียนรู
๑. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาเกี่ยวกับ
เศษซอนได
๒. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาเกี่ยวกับ
รอยละ กําไร-ขาดทุน และดอกเบี้ยได
๓. อานและเขียนตัวเลขโรมันได
๔. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตางๆ ที่กําหนดได
๕.เขียนตัวเลขที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตางๆ ได
๖. ใชความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได
๗.ใชการสรางพื้นฐานสรางรูปที่ซับซอนขึ้นได
๑. เปรียบเทียบเศษสวน
๒. บวก ลบ คูณ หารเศษสวน พรอมทั้งแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนได
๓. เขียนเศษสวนในรูปทศนิยม และเขียนทศนิยมซ้ําศูนยในรูปเศษสวนได
๔. เปรียบเทียบทศนิยมได
๕. บวก ลบ คูณ หารทศนิยม พรอมทั้งแกโจทยปญหาเกี่ยวดับเศษสวนได
๖. บวก ลบ คูณ หารพหุนามได
๗. แสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูลหรือขอเท็จจริง หรือสราง
แผนภาพได
๘. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
อยางงายได

๑๗
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา

คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๒๒๒๐๑

คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๒๒๒๐๒

ผลการเรียนรู
๑. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
๒. ใชสมบัติของเลขยกกําลังในการแกปญหา
๓. เขียนแสดงจํานวนทีมีคานอยๆหรือมากๆในรูป A × 10n
เมื่อ 1 ≤ A <10 และ n แทนจํานวนเต็ม
๔. บวกลบคูณและหารพหุนามได
๕. บวกลบคูณและหารเศษสวนของพหุนามอยางงายได
๖. ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวนสัดสวนและรอยละแกปญหาหรือสถานการณ
ตางๆได
๗. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
๑.แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละ
พจนเปนจํานวนเต็มและมีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนในพหุนามตัวประกอบ
เปนจํานวนเต็ม
๒. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได
๓.แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได
๔. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณสองปริมาณใดๆที่แปรผันตอ
กันได
๕.แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใชความรูเกี่ยวกับการแปรผันได

๑๘
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา

คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๒๓๒๐๑

คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๒๓๒๐๒

ผลการเรียนรู
๑. บอกสมบัติของกรณฑที่สอง
๒. นําสมบัติของกรณฑที่สองไปใชแกปญหา
๓. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหาร จํานวนที่อยูในรูปกรณฑที่สอง
๔. นําความรูเกี่ยวกับกรณฑที่สองไปใชแกปญหา
๕. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณได
๖. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจน
เปนจํานวนเต็มและไดตัวประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเปนจํานวน
เต็มโดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณหรือใชทฤษฎีเศษเหลือได
๗. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได
๘. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได
๙. เขียนกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได
๑๐. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได
๑. ใชสมบัติเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในการใหเหตุผลได
๒. สรางและใหเหตุผลเกี่ยวกับการสรางที่กําหนดใหได
๓. แกระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสองที่กําหนดใหได
๔. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสองที่
กําหนดใหได
๕. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
๖. ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการใหเหตุผลและแกปญหาที่กําหนดใหได
๗. บวกลบคูณและหารเศษสวนของพหุนามที่กําหนดใหได
๘. แกสมการเศษสวนของพหุนามได
๙. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนามได
๑๐. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

๑๙
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา

ผลการเรียนรู

คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๓๑๒๐๑ ๑. หาคาความจริงของประพจน
๒. รูปแบบของประพจนที่สมมูลกัน
๓. บอกไดวาการอางเหตุผลที่กําหนดใหสมเหตุสมผลหรือไม
๔. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง
๕. นําสมบัติตางๆ เกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการไปใช
๖. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ได
๗. การแกสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณได
๘. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ และการดําเนินการของเมทริกซ
๙. หาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซn×n เมื่อ n เปนจํานวนเต็มบวกไมเกินสี่
. ๑๐. วิเคราะหและหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซได
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๓๑๒๐๒ ๑. หาระยะหางระหวางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะหางระหวาง เสนตรงกับ
จุดได
๒. หาความชันของเสนตรงสมการเสนตรง เสนขนาน เสนตั้งฉาก และนําไปใช
ได
๓. นําความรูเรื่องเรขาคณิตวิเคราะหไปใชแกปญหาได
๔. เขียนความสัมพันธที่มีกราฟเปนภาคตัดกรวย เมื่อกําหนดสวน ตาง ๆ ของ
ภาคตัดกรวยและเขียนกราฟ ของความสัมพันธได
๕. นําความรูเรื่องการเลื่อนแกนขนานไปใชแกปญหาได
๖. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชัน หาฟงกชันคอมโพสิท หาอินเวอรส
ฟงกชัน
๗. หาพีชคณิตของฟงกชัน พรอมทั้งบอกโดเมนและเรนจได
๘. เขาใจสมบัติของจํานวนเต็มและนําไปใชในการใหเหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัวได

๒๐
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ผลการเรียนรู
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๓๒๒๐๑ ๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและ เขียนกราฟ
ของฟงกชันที่กําหนดให
๒. หาคาลอการิทึม
๓. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและแกสมการลอการิทึม
๔.นําความรูเรื่องฟงกชันเอกซโพเนนเชียลไปใชแกปญหา
๕.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
๖. หาคาของฟงกชันตรีโกณมิติ
๗. เขียนกราฟของฟงกชันตรีโกณมิติที่กําหนดให
๘. หาคาฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตางของจํานวนจริงหรือมุม
๙. หาคาฟงกชนั ตรีโกณมิติของตัวผกผันของฟงกชันตรีโกณมิติ
๑๐. พิสูจนเอกลักษณและแกสมการตรีโกณมิติ
๑๑. นําความรูเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกตไปใชแกปญหา
๑๒. มีความรูความเขาใจพื้นฐานที่จะนํามาใชในกําหนดการเชิงเสน ไดแก สมการ
เชิงเสน อสมการเชิงเสน ระบบของอสมการเชิงเสน จุดมุม
๑๓. มีความรูความเขาใจ เรื่องสมการเชิงเสนที่สอดคลองกับคําตอบของระบบ
อสมการขอจํากัด
๑๔. เขียนสมการจุดประสงค อสมการขอจํากัด และหาคําตอบของโจทยปญหา
กําหนดการเชิงเสนได
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๓๒๒๐๒ ๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติ
๒. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร
๓. หาผลบวก ผลลบ ของเวกเตอร
๔. หาผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณเชิงเวกเตอรและนําไปใชได
๕. เขาใจเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน ใชสมบัติตางๆ ของจํานวนเชิงซอนในการแกปญหา
๖. หารากที่สองของจํานวนเชิงซอนได
๗. เขียนกราฟและหาคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอนได
๘. เขียนจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้วและนําไปใชได
๙. หารากที่ n ของจํานวนเชิงซอน เมื่อ n เปนจํานวนเต็มบวก
๑๐. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิเ์ ปนจํานวนเต็มและมีดีกรีไมเกินสาม
๑๑. แกปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู
๑๒. นําความรูเรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช
๑๓. หาความนาจะเปนของเหตุการณที่กําหนด

๒๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ผลการเรียนรู
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๓๓๒๐๑ ๑.เลือกวิธีวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลได
๒.นําความรูเรื่องการวิเคราะหขอมูลไปใชได
๓. นําความรูเรื่องคามาตรฐานไปใชในการเปรียบเทียบขอมูล
๔.หาพื้นที่ใตเสนโคงปกติและนําความรูเกี่ยวกับพื้นที่ใตเสนโคงปกติไปใชได
๕.เขาใจความหมายของการสรางความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่ประกอบดวย
สองตัวแปร
๖.สรางความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่ประกอบดวยสองตัวแปรที่อยูในรูป
อนุกรมเวลาโดยใชเครื่องคํานวณ
๗.ใชความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลพยากรณคาตัวแปรตามเมื่อกําหนดตัวแปร
อิสระให
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๓๓๒๐๒ ๑. หาลิมิตของลําดับอนันตโดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิต
๒. หาผลบวกของอนุกรมอนันต
๓.นําความรูเรื่องลําดับและอนุกรมไปใชแกปญหา
๔.หาลิมิตของฟงกชันที่กําหนด
๕. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความตอเนื่องของฟงกชัน
๖.ใชลิมิตของฟงกชันหาความชันของเสนโคงและสมการของเสนสัมผัสเสนโคง
๗. หาอนุพันธของฟงกชันที่กําหนดได
๘. นําความรูเรื่องอนุพันธของฟงกชันไปประยุกตใช
๙. หาปฏิยานุพันธของฟงกชันได
๑๐. หาปริพันธไมจํากัดเขตของฟงกชัน
๑๑.หาปริพันธจํากัดเขตของฟงกชันและนําไปใชหาพื้นที่ที่ปดลอมดวยเสนโคง

๒๒

คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๓ ช.ม./สัปดาห
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
...................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะการคิดคํานวณเกี่ยวกับ ระบบจํานวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนับและ
การนําไปใช จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม การบวก การลบ การคูณและการ
หารจํานวนเต็ม โจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวนเต็ม เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม การเขียนแสดงจํานวน
ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตรการคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม การ
สรางพื้นฐานทางเรขาคณิต โอกาสของเหตุการณ การคาดคะเนโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณตางๆ โดยใช
ความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล
รูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา
เพื่อใหเกิดความรูความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แกปญหา ใหเหตุผล นําเสนอ เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒
ค ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๓, ม.๑/๔
ค ๑.๔ ม.๑/๑
ค ๓.๑ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
ค ๕.๒ ม.๑/๑
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๒๓

รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๓ ช.ม./สัปดาห
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะการคิดคํานวณเกี่ยวกับ เศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม
เศษสวนและทศนิยมการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนและทศนิยมกราฟบนระนาบในระบบพิกัด
ฉาก แบบรูป (pattern) ความสัมพันธและฟงกชัน สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การประมาณคา ภาพของรูป
เรขาคณิตสามมิติโดยใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจ
ตรวจสอบ การสืบคนขอมูลรูจักใชวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา
เพื่อใหเกิดความรูความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แกปญหา ใหเหตุผล นําเสนอ เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและ เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๑/๑
ค ๑.๒ ม.๑/๒
ค ๑.๓ ม.๑/๑
ค ๓.๑ม.๑/๔ – ๖
ค๔.๑ ม.๑/๑
ค๔.๒ ม.๑/๑-๕
รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด

๒๔

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๑.๕ ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะ / กระบวนการอัตราสวนและรอยละอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแกโจทย
ปญหา เกี่ยวกับอัตราสวนและรอยละ
การวั ด หน ว ยความยาว พื้น ที่ การแกปญหาหรื อสถานการณในชี วิต ประจํ าวั น โดยใช ความรู
เกี่ยวกับพื้นที่ การคาดคะเน
แผนภูมิรูปวงกลมการอานแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
การแปลงทางเรขาคณิตการเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน
ความเทากันทุกประการความเทากัน ทุกประการของรู ปสามเหลี่ย ม รูป สามเหลี่ ยมสองรู ป ที่
สัมพันธกันแบบ ดาน – มุม – ดาน มุม – ดาน – มุม ดาน – ดาน – ดาน
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดย
การปฏิบัติจริง ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาสัญลักษณทางคณิตศาสตร ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการ
นําเสนอไดอย างถูกตองและชั ดเจน เชื่ อมโยงความรู ต าง ๆ ในคณิต ศาสตรและ นํ าความรู หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เห็นคุณคาและมีเจต
คติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย
ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานและมีความซื่อสัตยสุจริต
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ม.๒/๔
ค ๒.๑ม.๒/๑, ๒, ๓
ค ๒.๒ม.๒/๑
ค ๓.๒ ม.๒/๑, ๓, ๔
ค ๔.๒ ม.๒/๒
ค ๕.๑ ม.๒/๑
ค ๖.๑ ม.๒/๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

๒๕

รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะ / กระบวนการความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง จํานวนตรรกยะ จํานวนอต
รรกยะ รากที่สอง รากที่สามการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวการแกสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว การแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ทฤษฎีบทปทาโกรัสทฤษฎีบทปทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทปทาโกรัส การแกปญหาหรือ
สถานการณโดยใชทฤษฎีบทปทาโกรัส และบทกลับ
เสนขนานสมบัติของเสนขนาน รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบมุม – มุม – ดาน การให
เหตุผลและแกปญหาโดยใชสมบัติของเสนขนานและความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดย
การปฏิบัติจริง ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการ
นํ าเสนอได อย า งถูกต องและชั ด เจน เชื่ อมโยงความรู ต าง ๆ ในคณิต ศาสตร และนํ าความรู หลั กการ
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เห็นคุณคาและมีมี
เจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบมี
วินัย ใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางานและมีความซื่อสัตยสุจริต
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๒/๑, ๒, ๓
ค ๑.๒ ม.๒/๑, ๒
ค ๑.๓ ม.๒/๑
ค ๑.๔ ม.๒/๑
ค ๓.๒ ม.๒/๑, ๒
ค ๔.๒ ม.๒/๑
ค ๕.๒ ม.๒/๑
ค ๖.๑ ม.๒/๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด

๒๖

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะหและฝกทักษะการคิดคํานวณเกี่ยวกับพื้นที่ผิวปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย
และทรงกลมลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม การเปรียบเทียบหนวย
ความจุในระบบเดียวกันหรือตางระบบการเลือกใชหนวยการวัดการคาดคะเนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายโดยใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู การ
สํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรูความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา ใหเหตุผล นําเสนอ เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตร เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดี
ตอคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชีว้ ัด
ค ๒.๑ ม.๓/๑-๔
ค ๒.๒ ม.๓/๑
ค ๓.๑ ม.๓/๑
ค ๓.๒ ม.๓/๑
ค๔.๒ ม.๓/๒-๖
รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชีว้ ัด

๒๗

รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะหและฝกทักษะการคิดคํานวณเกี่ยวกับ อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวการทดลองสุม ความ
นาจะเปน สถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล คากลางของขอมูล การนําเสนอขอมูลโดยใชความรู ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย
เพื่อใหเกิดความรูความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา
ใหเหตุผล นําเสนอ เชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ที่เหมาะสม
รหัสตัวชีว้ ัด
ค ๔.๒ ม.๓/๑
ค ๕.๑ ม.๓/๑-๔
ค ๕.๒ ม.๓/๑
ค ๕.๓ ม.๓ /๑-๒
ค ๖.๑ ม.๓/ ๑- ๖
รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด

๒๘

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๓ ช.ม./สัปดาห
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ/ กระบวนการ ในสาระตอไปนี้
เซต การดําเนินการของเซต แผนภาพเวนน-ออยเลอร และการแกปญหา
การใหเหตุผล การใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัยการอางเหตุผล
จํานวนจริง สมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการคูณ สมบัติการเทากันและการไมเทากันสมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว คาสัมบูรณ
สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูลหรือขอเท็จจริงหรือการสรางแผนภาพ ใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจนและรัดกุม
เชื่อมโยงความรูและเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรูหลักกระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอื่น ๆ นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูตาง ๆ และในการ
ดํารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถ
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๔-๖ /๑ - ๒
ค ๑.๔ ม.๔-๖ /๑
ค ๔.๑ ม.๔-๖/ ๑ - ๒
ค ๔.๒ ม.๔-๖/ ๑ - ๓
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

๒๙

รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๑๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๓ ช.ม./สัปดาห
จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ/ กระบวนการในสาระตอไปนี้
ความสัมพันธและฟงกชัน ความสัมพันธและฟงกชัน โดเมนและเรนจของความสัมพันธและฟงกชัน
กราฟของความสัมพันธและฟงกชัน ตัวอยางของฟงกชันที่ควรรูจัก การนํากราฟไปแกปญหาบางประการ
อัตราสวนตรีโกณมิติ อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศาและ ๖๐ องศา การอานคา
อัตราสวนตรีโกณมิติจากตารางหรือเครื่องคิดเลข การนําอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชในการแกปญหาเกี่ยวกับการหา
ระยะทาง และความสูง
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด สรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมี
เจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๒.๑ ม. ๔ – ๖/๑
ค ๒.๒ ม. ๔ – ๖/๑
ค ๔.๑ ม. ๔ – ๖/๓
ค ๔.๒ ม. ๔ – ๖/๔ - ๕
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชีว้ ัด

๓๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ/ กระบวนการในสาระตอไปนี้
เลขยกกําลัง รากที่ n ของจํานวนจริง เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ การบวก การ
ลบ การคูณ การหารจํานวนจริง ที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะและจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ โดยใช
วิธีการคํานวณที่เหมาะสม
ลําดับและอนุกรม ลําดับ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต ผลบวก n พจนแรก ของอนุกรมเลขคณิต
อนุกรมเรขาคณิต
สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูลหรือขอเท็จจริงหรือการสรางแผนภาพ
ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมายและนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจนและรัดกุม
เชื่อมโยงความรูและเนื้อหาตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรูและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอื่น ๆนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในการดํารงชีวิต
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยาง
เปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม ๔ - ๖/๓
ค ๑.๒ ม ๔ - ๖/๑
ค ๑.๓ ม ๔ - ๖/๑
ค ๔.๑ ม.๔ - ๖ /๔ - ๕
ค ๔.๒ ม. ๔ – ๖/๖
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด

๓๑

รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๒๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ/ กระบวนการในสาระตอไปนี้
ความนาจะเปน กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ การทดลองสุม แซมเปลสเปซ เหตุการณ และความ
นาจะเปนของเหตุการณ พรอมนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือแกโจทยปญหา โดยใชวิธีที่
หลากหลายในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
สถิติและขอมูล สถิติเบื้องตน ระเบียบวิธีทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตําแหนงการหาคากลาง
การวัดการกระจายของขอมูลและการสํารวจความคิดเห็น
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด สรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมี
เจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๕.๑ ม.๔-๖/๑ - ๔
ค ๕.๒ ม.๔-๖/๑
ค ๕.๓ ม.๔-๖/๑
รวมตัวชี้วัด ๖ ตัวชี้วัด

๓๒

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ/กระบวนการ ในสาระตอไปนี้
เซต การดําเนินการของเซต แผนภาพเวนน-ออยเลอรและการแกปญหา
การใหเหตุผล การใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย การอางเหตุผล
เลขยกกําลัง รากที่ n ของจํานวนจริง เลกยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ การบวก การลบ
การคูณ การหารจํานวนจริงที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะและจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ โดยใชวิธีการ
คํานวณที่เหมาะสม
สามารถแสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูลหรือขอเท็จจริงหรือการสรางแผนภาพใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายและการนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจนรัดกุม เชื่อมโยง
ความรูและเนื้อหาตางๆในคณิตศาสตร และนําความรูหลักและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอื่นๆนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนคณิตศาสตรไปประยุกตในการเรียนรูตางๆและในการดํารงชีวิต
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยาง
เปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ม ๔-๖/๒ , ค ๑.๑ ม ๔-๖/๓
ค ๑.๒ม ๔-๖/๑
ค ๑.๓ม ๔-๖/๑
ค ๑.๔ม ๔-๖/๑
ค ๔.๑ม ๔-๖/๑, ๔.๑ ม ๔-๖/๒
ค ๔.๒ม ๔-๖/๑, ค ๔.๒ ม ๔-๖/๒ค ๔.๒ ม ๔-๖/๓
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

๓๓

รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห ฝกทักษะ/กระบวนการ ในสาระตอไปนี้
อัตราสวนตรีโกณมิติอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม ๓๐o , ๔๕ oและ ๖๐ oการอานคาอัตราสวนตรีโกณมิติ
จากตารางหรือเครื่องคิดเลข การนําอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชในการแกปญหาเกี่ยวกับการหาระยะทางและความสูง
ลําดับและอนุกรม ลําดับ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต ผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต
อนุกรมเรขาคณิต
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ
ปฏิบัติจริง ทดลองสรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําประสบการณดานความรู ความคิดสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและ
มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ค ๒.๑ม ๔-๖/๑
ค ๒.๒ม ๔-๖/๑
ค ๔.๑ม ๔-๖/๓-๕
ค ๔.๒ม ๔-๖/๔-๖
ค ๕.๑ ม ๔-๖/๑-๔
ค ๕.๒ม ๔-๖/๑
ค ๕.๓ม ๔-๖/๑
รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด

๓๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๑๒๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒ ช.ม./สัปดาห
จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและการฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้การประยุกต เศษซอน
รอยละ กําไร-ขาดทุน ดอกเบี้ย จํานวนและตัวเลข ประวัติการนับ การใชฐานตางๆ ในการนับ ความแตกตาง
ระหวางจํานวนและตัวเลข ระบบเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานตางๆ การบวก ลบ คูณ และหารระบบตัวเลขฐาน
ตางๆบทประยุกตของเลขยกกําลัง เลขยกกําลัง เลขยกกําลังที่มีฐานเปนเลขยกกําลัง กฎของเลขยกกําลัง เลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้ กําลังเปนศูนยและจํานวนเต็มลบ สมการเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนตัวแปร สัญกรณ
วิทยาศาสตร กําลังสองและรากที่สองกําลังสามและรากที่สามการสราง การสรางสวนของเสนตรงใหยาวตาม
เงื่อนไขที่กําหนด การสรางมุมใหมีขนาดตามเงื่อนไขที่กําหนด การสรางรูปสามเหลี่ยมตามเงื่อนไขที่กําหนด การ
สรางรูปสี่เหลี่ยมตามเงื่อนไขทีก่ ําหนด การสรางรูปสามเหลี่ยมดานเทามุมเทาตามเงื่อนไขที่กําหนด
ผลการเรียนรู
๑. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาเกี่ยวกับเศษซอนได
๒. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาเกี่ยวกับรอยละ กําไร-ขาดทุน และดอกเบี้ยได
๓. อานและเขียนตัวเลขโรมันได
๔. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตางๆ ที่กําหนดได
๕.เขียนตัวเลขที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตางๆ ได
๖. ใชความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได
๗.ใชการสรางพื้นฐานสรางรูปที่ซับซอนขึ้นได

๓๕

รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๑๒๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะหและฝกทักษะการคิดคํานวณเกี่ยวกับเศษสวนและทศนิยม การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม
เศษสวนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนและทศนิยม พหุนาม เอกนาม การบวก
และการลบเอกนาม พหุนาม การบวกการลบพหุนาม การคูณพหุนาม การหารเอกนามและพหุนามการเตรียม
ความพรอมในการใหเหตุผล การอางเหตุผลโดยใชความรูพื้นฐาน การใหเหตุผลแบบนิรนัย การใหเหตุผลแบบ
อุปนัย
ผลการเรียนรู
๑. เปรียบเทียบเศษสวน
๒. บวก ลบ คูณ หารเศษสวน พรอมทั้งแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนได
๓. เขียนเศษสวนในรูปทศนิยม และเขียนทศนิยมซ้ําศูนยในรูปเศษสวนได
๔. เปรียบเทียบทศนิยมได
๕. บวก ลบ คูณ หารทศนิยม พรอมทั้งแกโจทยปญหาเกี่ยวดับเศษสวนได
๖. บวก ลบ คูณ หารพหุนามได
๗. แสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูลหรือขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพได
๘. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได

๓๖

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๒๒๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะหและฝกทักษะเกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกําลัง พหุนาม เศษสวนของพหุนามแบบรูปของ
จํานวน , ขายงาน , การประยุกตของเศษสวนและทศนิยม โดยใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรูความคิด
ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา ใหเหตุผล นําเสนอ
เชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร เชื่อมโยงคณิตศาสตร กับศาสตรอื่นๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
๑. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
๒. ใชสมบัติของเลขยกกําลังในการแกปญหา
๓. เขียนแสดงจํานวนที่มีคานอยๆหรือมากๆในรูป A × ๑๐nเมื่อ๑≤ A <๑๐และ n แทนจํานวนเต็ม
๔. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได
๕. บวก ลบคูณ และหารเศษสวนของพหุนามอยางงายได
๖. ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวนสัดสวนและรอยละแกปญหาหรือสถานการณตางๆ ได
๗. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

๓๗

รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๒๒๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะหและฝกทักษะเกีย่ วกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สมการกําลังสองตัวแปร
เดียว และการแปรผัน โดยใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู การ
สํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรูความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา ใหเหตุผล นําเสนอ เชื่อมโยงความรูตางๆทาง
คณิตศาสตร เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเห็นคุณคาและมี เจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
๑. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเปนจํานวนเต็มและมี
๒. สัมประสิทธิ์ของแตละพจนในพหุนามตัวประกอบเปนจํานวนเต็มแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได
๔. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณสองปริมาณใดๆ ที่แปรผันตอกันได
๕. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใชความรูเกี่ยวกับการแปรผันได

๓๘

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๓๒๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะหและ ฝกทักษะ / กระบวนการในสาระตอไปนี้
กรณฑที่สองบอกสมบัติของกรณฑที่สองการนําสมบัติของกรณฑที่สองไปใชในการแกปญหา
การแยกตัวประกอบพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชวิธีกําลังสองสมบรูณไดการ
แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธของแตละพจนเปนจํานวนจริงและไดตัวประกอบที่มี
สัมประสิทธของแตละพจนเปนจํานวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสองสมบรูณหรือใชทฤษฎีเศษเหลือ
สมการกําลังสองการแกสมการกําลังสองโดยใชสูตร การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัว
แปรเดียว
พาราโบลาการเขียนกราฟของพาราโบลาลักษณะของกราฟพาราโบลาที่อยูในรูปy = ax2 + by + c
เมื่อ a≠0
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา โดย
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคํานวณการแกปญหาและการให
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไป
ใชในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ตองการวัด
ผลการเรียนรู
๑. บอกสมบัติของกรณฑที่สอง
๒. นําสมบัติของกรณฑที่สองไปใชในการแกปญหา
๓. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารจํานวนที่อยูในรูปกรณฑที่สอง
๔. นําความรูเกี่ยวกับกรณฑที่สองไปใชในการแกปญหา
๕. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชวิธีกําลังสองสมบรูณได
๖. แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธของแตละพจนเปนจํานวนจริงและไดตัวประกอบที่

๓๙
สัมประสิทธของแตละพจนเปนจํานวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสองสมบรูณหรือใชทฤษฎีเศษเหลือ
๗ .แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว
๘. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได
๙. เขียนกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได
๑๐.บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได

๔๐

รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๓๒๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่๓
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๑.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ระบบสมการ การแกระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสอง การแกโจทยปญหา
การใหเหตุผลทางเรขาคณิต สมบัติเกี่ยวกับวงกลม และ การใหเหตุผล การสรางและ การใหเหตุผล
เกี่ยวกับการสรางรูปเหลี่ยม และวงกลมที่กําหนดให เศษสวนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และ การ
หารเศษสวนพหุนาม การแกสมการเศษสวนของพหุนาม และ การแกปญหาโจทยโดยการจัดประสบการณหรือ
สรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนคนควา ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการใน
การคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดาน
ความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค
รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตนคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตัวเอง
การวัดและประเมินผลดวยวิธีการหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหา และทักษะ /
กระบวนการที่ตองการวัดการวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลอง
กับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด
ผลการเรียนรู
๑. ใชสมบัติเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในการใหเหตุผลได
๒. สรางและใหเหตุผลเกี่ยวกับการสรางที่กําหนดใหได
๓. แกระบบสมการสองตัวแปรที่มีสมการดีกรีไมเกินสองที่กําหนดใหได
๔. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการสองตัวแปรที่สมการการมีดีกรีไมเกินสองที่กําหนดใหได
๕. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
๖. ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการใหเหตุผลและแกปญหาที่กําหนดใหได
๗. บวก ลบ คูณ หารเศษสวนของพหุนามที่กําหนดใหได
๘. แกสมาการเศษสวนของพหุนามได
๙. แกโจทยปญหาเศษสวนของพหุนามได
๑๐. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

๔๑

ชั้นมัธยมศึกษาปที่๔
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๑๒๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่๔
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๒.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะหและ ฝกทักษะ / กระบวนการในสาระตอไปนี้
ตรรกศาสตรเบื้องตน ประพจน การหาคาความจริงของประพจน การสรางตารางคาความจริง
รูปแบบของประพจนที่สมมูลกัน การอางเหตุผล ขอความที่มีตัวบงปริมาณและคาความจริงของประโยคที่มีตัว
บงปริมาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบงปริมาณ
ระบบจํานวนจริง จํานวนจริง การเทากัน การบวก การลบ การคูณ และการหารในระบบจํานวน
จริง สมบัติของจํานวนจริง การแกสมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติการไมเทากัน ชวงและการแกอสมการ
คาสัมบูรณ การแกสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณ
ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ระบบสมการเชิงเสน การบวกเมทริกซ การคูณเมริกซ
ดวยจํานวนจริงและการคูณเมทริกซดวยเมทริกซ สมบัติเกี่ยวกับการบวกเมทริกซและการคูณเมทริกซดวย
เมทริกซดีเทอรมิแนนตของเมทริกซn×n หาตัวผกผันการคูณของ n×n เมทริกซ เมทริกซผูกพัน
แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎของคราเมอร แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชการดําเนินการตามแถว
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคํานวณการแกปญหาและการใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการ
เรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถ
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่
ตองการวัด
ผลการเรียนรู
๑. หาคาความจริงของประพจน
๒. รูปแบบของประพจนทสี่ มมูลกัน
๓. บอกไดวาการอางเหตุผลที่กําหนดใหสมเหตุสมผลหรือไม
๔. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง
๕. นําสมบัติตางๆ เกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการไปใช

๔๒
๖. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ได
๗. การแกสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณได
๘. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ และการดําเนินการของเมทริกซ
๙. หาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซn × n เมื่อ n เปนจํานวนเต็มบวกไมเกิน ๔
๑๐. วิเคราะหและหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซ ได

๔๓

รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๑๒๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่๔
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๔ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๒.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะหและ ฝกทักษะ / กระบวนการในสาระตอไปนี้
เรขาคณิตวิเคราะห เสนตรง ระยะระหวางจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหวางจุดสองจุด ความชันของ
เสนตรง เสนขนาน เสนตั้งฉาก ความสัมพันธซึ่งมีกราฟเปนเสนตรง ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุด
ภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอรโบลา
ฟงกชัน ฟงกชันเพิ่ม ฟงกชันลด ฟงกชันคอมโพสิท ฟงกชันอินเวอรส พีชคณิตฟงกชัน
ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน การหารลงตัว สมบัติจํานวนเต็มตัวหารรวมมาก (ห.ร.ม.)ตัวคูณรวมนอย(ค.ร.น.)
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคํานวณการแกปญหาและการใหเหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการ
เรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถ
ทํางานอยางเปนระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่
ตองการวัด
ผลการเรียนรู
๑. หาระยะหางระหวางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะหางระหวาง เสนตรงกับจุดได
๒. หาความชันของเสนตรงสมการเสนตรง เสนขนาน เสนตั้งฉาก และนําไปใชได
๓. นําความรูเรื่องเรขาคณิตวิเคราะหไปใชแกปญหาได
๔. เขียนความสัมพันธที่มีกราฟเปนภาคตัดกรวย เมื่อกําหนดสวน ตาง ๆ ของภาคตัดกรวยและเขียนกราฟ
ของความสัมพันธได
๕. นําความรูเรื่องการเลื่อนแกนขนานไปใชแกปญหาได
๖. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชัน หาฟงกชันคอมโพสิท หาอินเวอรสฟงกชัน
๗. หาพีชคณิตของฟงกชัน พรอมทั้งบอกโดเมนและเรนจได
๘. เขาใจสมบัติของจํานวนเต็มและนําไปใชในการใหเหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัวได

๔๔

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๒๒๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๒.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ / วิเคราะห /แสดงความคิดเห็นในสาระตอไปนี้
ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึมเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่ n ในระบบ
จํานวนจริงและจํานวนจริงในรูปกรณฑเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
ฟงกชันลอการิทึม การหาคาลอการิทึม การเปลี่ยนฐานของคาลอการิทึม สมการเอกซโพเนนเชียลและสมการ
ลอการิทึม การประยุกตของฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม
ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันไซนและโคไซน คาของฟงกชันไซนและโคไซน ฟงกชันตรีโกณมิติอื่นๆ ฟงกชัน
ตรีโกณมิติของมุมการใชตารางคาฟงกชันตรีโกณมิติกราฟของฟงกชันตรีโกณมิติฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกและ
ผลตางของจํานวนจริงฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตางของมุม ตัวผกผันของฟงกชันตรีโกณมิตกิ ารพิสูจน
เอกลักษณการแกสมการตรีโกณมิติกฎของโคไซนกฎของไซนการหาระยะทางและความสูง
กําหนดการเชิงเสน กราฟของสมการและอสมการเชิงเสนสองตัวแปรกราฟของระบบอสมการเชิงเสนสอง
ตัวแปร ปญหากําหนดการเชิงเสน และการหาคําตอบของปญหากําหนดการเชิงเสนโดยใชกราฟ
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใช
ในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล
ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด
ผลการเรียนรู
๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและ เขียนกราฟของฟงกชันที่กําหนดให
๒. หาคาลอการิทึม
๓. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและแกสมการลอการิทึม
๔. นําความรูเรื่องฟงกชันเอกซโพเนนเชียลไปใชแกปญหา
๕. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
๖. หาคาของฟงกชันตรีโกณมิติ
๗. เขียนกราฟของฟงกชันตรีโกณมิติที่กําหนดให

๔๕
๘. หาคาฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตางของจํานวนจริงหรือมุม
๙. หาคาฟงกชันตรีโกณมิติของตัวผกผันของฟงกชันตรีโกณมิติ
๑๐. พิสูจนเอกลักษณและแกสมการตรีโกณมิติ
๑๑. นําความรูเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติและการประยุกตไปใชแกปญหา
๑๒. มีความรูความเขาใจพื้นฐานที่จะนํามาใชในกําหนดการเชิงเสน ไดแก สมการเชิงเสน อสมการเชิงเสน ระบบของ
อสมการเชิงเสน จุดมุม
๑๓. มีความรูความเขาใจ เรื่องสมการเชิงเสนที่สอดคลองกับคําตอบของระบบอสมการขอจํากัด
๑๔. เขียนสมการจุดประสงค อสมการขอจํากัด และหาคําตอบของโจทยปญหากําหนดการเชิงเสนได

๔๖

รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๒๒๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่๕
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๔ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๒.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ / วิเคราะห /แสดงความคิดเห็นในสาระตอไปนี้
เวกเตอรในสามมิติ ระบบพิกัดฉากในสามมิติ เวกเตอร เวกเตอรในระบบพิกัดฉาก ผลคูณเชิงสเกลาร
ผลคูณเชิงเวกเตอร
จํานวนเชิงซอนการสรางจํานวนเชิงซอน สมบัติเชิงพีชคณิตของจํานวนเชิงซอนรากที่สอง
ของจํานวนเชิงซอน กราฟและคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอนจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้วรากที่ n ของจํานวน
เชิงซอน สมการพหุนาม
ความนาจะเปนกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู
ทฤษฎีบททวินามความนาจะเปนและกฎที่สําคัญบางประการของความนาจะเปน
เพือ่ พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน
ระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองการวัดและ
ประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด
ผลการเรียนรู
๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติ
๒. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร
๓. หาผลบวก ผลลบ ของเวกเตอร
๔. หาผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณเชิงเวกเตอรและนําไปใชได
๕. เขาใจเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน ใชสมบัติตางๆ ของจํานวนเชิงซอนในการแกปญหา
๖. หารากที่สองของจํานวนเชิงซอนได
๗. เขียนกราฟและหาคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอนได
๘. เขียนจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้วและนําไปใชได
๙. หารากที่ n ของจํานวนเชิงซอน เมื่อ n เปนจํานวนเต็มบวก
๑๐. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มและมีดีกรีไมเกินสาม
๑๑. แกปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู
๑๒. นําความรูเรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช
๑๓. หาความนาจะเปนของเหตุการณที่กําหนด

๔๗

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๓๒๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๒.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะหและ ฝกทักษะ / กระบวนการในสาระตอไปนี้
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนการวัดคากลางของขอมูลการวัดตําแหนงที่หรือตําแหนงสัมพัทธของขอมูล
การวัดการกระจายของขอมูล
การแจกแจงปกติคามาตรฐาน การแจกแจงปกติและเสนโคง
ความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติ
จริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรู
สิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางาน
อยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู
๑.เลือกวิธีวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลได
๒. นําความรูเรื่องการวิเคราะหขอมูลไปใชได
๓. นําความรูเรื่องคามาตรฐานไปใชในการเปรียบเทียบขอมูล
๔. หาพื้นที่ใตเสนโคงปกติและนําความรูเกี่ยวกับพื้นที่ใตเสนโคงปกติไปใชได
๕. เขาใจความหมายของการสรางความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่ประกอบดวยสองตัวแปร
๖.สรางความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่ประกอบดวยสองตัวแปรที่อยูในรูปอนุกรมเวลาได
๗. ใชความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลพยากรณคาตัวแปรตามเมื่อกําหนดตัวแปรอิสระให

๔๘

รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๓๒๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่๖
ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๔ ช.ม./สัปดาห จํานวน ๒.๐ หนวยกิต
..............................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะหและฝกทักษะการคิดคํานวณการใหเหตุผลและฝกการแกปญหาในเรื่องตอไปนี้
ลําดับและอนุกรมอนันตความหมายของลําดับ รูปแบบการกําหนดลําดับลําดับเลขคณิต
ลําดับเรขาคณิต ลิมิตของลําดับ อนุกรมอนันต ผลบวกของอนุกรมอนันต สัญลักษณแทนการบวก
แคลคูลัสเบื้องตน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน ความชันของเสนโคง
การหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตโดยใชสูตร อนุพันธของฟงกชันเชิงประกอบ อนุพันธอันดับสูง การประยุกต
อนุพันธ ปริพันธ ปริพันธไมจํากัดเขต ปริพันธจํากัดเขตพื้นที่ที่ปดลอมดวยเสนโคง
โดยใชความรู ทักษะ และ กระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจ
คําตอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา ใหเหตุผล นําเสนอเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร เชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร มีจริยธรรม
คุณธรรม และคานิยม ที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
๑. หาลิมิตของลําดับอนันตโดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิต
๒. หาผลบวกของอนุกรมอนันต
๓. นําความรูเรื่องลําดับและอนุกรมไปใชแกปญหา
๔. หาลิมิตของฟงกชันที่กําหนด
๕. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความตอเนื่องของฟงกชัน
๖. ใชลิมิตของฟงกชันหาความชันของเสนโคงและสมการของเสนสัมผัสเสนโคง
๗. หาอนุพันธของฟงกชันที่กําหนดได
๘. นําความรูเรื่องอนุพันธของฟงกชนั ไปประยุกตใช
๙. หาปฏิยานุพันธของฟงกชันได
๑๐. หาปริพันธไมจํากัดเขตของฟงกชัน
๑๑. หาปริพันธจํากัดเขตของฟงกชันและนําไปใชหาพื้นที่ที่ปดลอมดวยเสนโคง

๔๙
โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
รายวิชาพื้นฐาน

ค๒๑๑๐๑
ค๒๑๑๐๒

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

ค๒๒๑๐๑
ค๒๒๑๐๒

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

ค๒๓๑๐๑
ค๒๓๑๐๒

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
๖๐ ชั่วโมง / ภาค
๖๐ ชั่วโมง / ภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
๖๐ ชั่วโมง / ภาค
๖๐ ชั่วโมง / ภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๖๐ ชั่วโมง / ภาค
๖๐ ชั่วโมง / ภาค

๑.๕
๑.๕

หนวยกิต
หนวยกิต

๑.๕
๑.๕

หนวยกิต
หนวยกิต

๑.๕
๑.๕

หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม

ค๒๑๒๐๑
ค๒๑๒๐๒
ค๒๒๒๐๑
ค๒๒๒๐๒
ค๒๓๒๐๑
ค๒๓๒๐๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๔๐ ชั่วโมง / ภาค
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๔๐ ชั่วโมง / ภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๔๐ ชั่วโมง / ภาค
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๔๐ ชั่วโมง / ภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
คณิตศาสตรเพิม่ เติม ๔๐ ชั่วโมง / ภาค
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๔๐ ชั่วโมง / ภาค

๑.๐

๑.๐ หนวยกิต
หนวยกิต
๑.๐
๑.๐

หนวยกิต
หนวยกิต

๑.๐
๑.๐

หนวยกิต
หนวยกิต

๕๐
โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพื้นฐาน

ค๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
คณิตศาสตร
๖๐ ชั่วโมง / ภาค
คณิตศาสตร
๖๐ ชั่วโมง / ภาค

๑.๕
๑.๕

หนวยกิต
หนวยกิต

ค๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
คณิตศาสตร
๔๐ ชั่วโมง / ภาค
คณิตศาสตร
๔๐ ชั่วโมง / ภาค

๑.๐
๑.๐

หนวยกิต
หนวยกิต

ค๓๓๑๐๑
ค๓๓๑๐๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
คณิตศาสตร
๔๐ ชั่วโมง / ภาค
คณิตศาสตร
๔๐ ชั่วโมง / ภาค

๑.๐
๑.๐

หนวยกิต
หนวยกิต

ค๓๑๒๐๑
ค๓๑๒๐๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๘๐ ชั่วโมง / ภาค
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๘๐ ชั่วโมง / ภาค

๒.๐
๒.๐

หนวยกิต
หนวยกิต

ค๓๒๒๐๑
ค๓๒๒๐๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๘๐ ชั่วโมง / ภาค
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๘๐ ชั่วโมง / ภาค

๒.๐
๒.๐

หนวยกิต
หนวยกิต

ค๓๓๒๐๑
ค๓๓๒๐๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๘๐ ชั่วโมง / ภาค
คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๘๐ ชั่วโมง / ภาค

๒.๐
๒.๐

หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม

๕๑

หนวยการเรียนรู
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๑๑๐๑
หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
๑

๒

๓

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด

สมบัติของจํานวนนับ มาตรฐาน ค ๑.๔เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑.นําความรูและสมบัติเกี่ยวกับจํานวนเต็มไปใชในการแกปญหา
ระบบจํานวนเต็ม
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑.ระบุหรือยกตัวอยาง และเปรียบเทียบจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ
ศูนย เศษสวนและทศนิยม
มาตรฐาน ค ๑.๒เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน การของจํานวน
และความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการ
ในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.บวก ลบ คูณ หารจํานวนเต็มและนําไปใชแกปญหาตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ
การคูณ การหารและบอกความสัมพันธของการบวกกับการลบ การคูณ
กับการหารของจํานวนเต็ม
มาตรฐาน ค๑.๔เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑.นําความรูและสมบัติเกี่ยวกับจํานวนเต็มไปใชในการแกปญหา
เลขยกกําลัง

มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๒.เขาใจเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มและเขียน

เวลา
เรียน
๙

คะแนน

๒๑

๒๐

๑๒

๒๐

๑๐

๕๒

๔

๕

แสดงจํานวนใหอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร
มาตรฐาน ค ๑.๒เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน การของจํานวน
และความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการ
ในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๓.อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกกําลังของจํานวนเต็ม เศษสวนและ
ทศนิยม
๔.คูณและหารเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้กําลังเปนจํานวน
เต็ม
พื้นฐานทางเรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วัด
๑.สรางและบอกขั้นตอนการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต
๒.สรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชการสรางพื้นฐาน
ทางเรขาคณิตและบอกขั้นตอนการสรางโดยไมเนนการพิสูจน
๓.สืบเสาะ สังเกต และคาดการณเกีย่ วกับสมบัติทางเรขาคณิต
โอกาสของเหตุการณ มาตรฐาน ค ๕.๒ใชวิชาทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนใน
การคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑.อธิบายไดวาเหตุการณที่กําหนดใหเหตุการณใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

๑๒

๑๕

๖

๕

๖๐

๗๐
๑๐
๒๐

๕๓
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๑๑๐๒
หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
๑

เศษสวน

๒

ทศนิยม

๓

คูอันดับและกราฟ

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐานค๑.๑เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑.ระบุหรือยกตัวอยาง และเปรียบเทียบจํานวนเต็มบวก
จํานวนเต็มลบ ศูนย เศษสวนและทศนิยม
มาตรฐาน ค ๑.๒เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ
และใชการดําเนินการในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๒.บวก ลบ คูณ หารเศษสวนและทศนิยม และนําไปใช
แกปญหาตระหนัก ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก
มาตรฐานค๑.๑เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑.ระบุหรือยกตัวอยาง และเปรียบเทียบจํานวนเต็มบวก
จํานวนเต็มลบ ศูนย เศษสวนและทศนิยม
มาตรฐาน ค ๑.๒เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตางๆ
และใชการดําเนินการในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๒.บวก ลบ คูณ หารเศษสวนและทศนิยม และนําไปใช
แกปญหา ตระหนัก ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจนสมการ อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)อื่นๆ แทน
สถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา

เวลาเรียน
๑๒

คะแนน
๑๕

๑๒

๑๐

๙

๑๐

๕๔

๔

การแกสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว

๕

การประมาณคา

๖

ความสัมพันธ
ระหวางรูป
เรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ

ตัวชี้วัด
๔.เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยว
ของของปริมาณสองชุดที่กําหนดให
๕.อานและแปความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัด
ฉาก ทีก่ ําหนดให
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะหแบบรูป(pattern)
ความ สัมพันธและฟงกชัน
ตัวชีว้ ัด
๑.วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูปที่
กําหนดให
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจนสมการ อสมการ กราฟ และ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model) อื่น ๆ
แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวอยางงาย
๒.เขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจากสถานการณหรือ
ปญหาอยางงาย
๓.แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวอยาง
งาย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชการประมาณคาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
รวมถึงใชในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
จากการคํานวณ
มาตรฐาน ค ๓.๑อธิบายและวิเคราะห รูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ
ตัวชี้วัด
๓.สืบเสาะ สังเกต และคาดการณเกี่ยวกับสมบัติทาง
เรขาคณิต
๔.อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่
กําหนดให

๑๕

๒๐

๓

๕

๙

๑๐

๕๕
๕.ระบุภาพสองมิติที่ไดจากการมองดานหนา (front view)
ดานขาง(side view) หรือ ดานบน (top view) ของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่กําหนดให
๖.วาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศกเมื่อกําหนดภาพสองมิติที่ไดจากการมองดานหนา
ดานขาง และดานบนให
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

๖๐

๗๐
๑๐
๒๐

๕๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๒๑๐๑
หนวยที่
๑

๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด

อัตราสวนและรอยละ มาตรฐาน ค ๑.๑เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๔.ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละในสถานการณ
ตางๆ
การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด

เวลาเรียน น้ําหนัก
คะแนน
๑๘
๑๕

๑๐

๑๐

๖

๑๕

ตัวชี้วัด
๑.เปรียบเทียบหนวยความยาว หนวยพื้นทีใ่ นระบบเดียวกัน
และตางระบบ และเลือกใชหนวยการวัดไดอยางเหมาะสม
๒.คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนัก
ไดอยางใกลเคียงและอธิบายวิธีการที่ใชในการคาดคะเน
๓.ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณตางๆไดอยาง
เหมาะสม
มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่แกปญหาในถานการณ
ตางๆ
๓

แผนภูมิรูปวงกลม

๔

การแปลงทาง
เรขาคณิต

มาตฐาน ค ๕.๑เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล
ตัวชี้วัด
๑.อานและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)และใชแบบจําลองทาง
เรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา

๕๗
ตัวชี้วัด
๓.เขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การ
สะทอนและการหมุนและนําไปใช
หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
๔.บอกภาพทีเ่ กิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะทอนและการหมุน
รูปตนแบบ และอธิบายวิธีการที่จะไดภาพที่ปรากฏเมื่อกําหนด
รูปตนแบบและภาพนั้นให
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจนสมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร (mathematical model)
๒.หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่
เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุนบน
ระนาบในระบบพิกัดฉาก

๕

ความเทากันทุก
ประการ

มาตรฐาน ค๓.๒ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)และใชแบบจําลองทาง
เรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา

เวลาเรียน น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๒

๒๐

๑๔

๑๐

๖๐

๗๐
๑๐
๒๐

ตัวชีว้ ัด
๑.ใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
และสมบัติของเสนขนานในการใหเหตุผลและแกปญหา
รวม
ภาคกลาง
ปลายภาค

๕๘
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๒๑๐๒
หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

๑

ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับจํานวนจริง

๒

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑.เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ําในรูป
เศษสวน
๒.จําแนกจํานวนจริงทีก่ ําหนดใหและยกตัวอยางจํานวน
ตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ
๓.อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.หาคาประมาณของรากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง
และนําไปใชในการแกปญหาพรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ
มาตรฐาน ค ๑.๔ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ทฤษฎีบทปทาโกรัส มาตรฐาน ค๓.๒ ใชการนึกภาพใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิตในการแกปญหา

เวลาเรียน น้ําหนัก
คะแนน
๑๕
๑๕

๑๒

๑๕

๑๘

๒๐

ตัวชี้วัด
๓

เสนขนาน

๒.ใชทฤษฎีบทปทาโกรัสและบทกลับ และการนําไปใช
มาตรฐาน ค๓.๒ ใชการนึกภาพใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิและ
ใชแบบจําลองทางเรขาคณิตในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.การใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมและสมบัติของเสนขนานในการใหเหตุผลและการ
แกปญหา

๕๙
หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด

๔

การประยุกตของ
สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว

มาตรฐาน ค๔.๒ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรอื่นๆแทนสถานการณตางๆตลอดจนแปล
ความหมายและนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว พรอม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน น้ําหนัก
คะแนน
๑๕
๒๐

๖๐

๗๐
๑๐
๒๐

๖๐
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๓๑๐๑
หนวยที่
๑

ชื่อหนวยการเรียนรู
พื้นที่ผิวและปริมาตร

๒

กราฟ

ตัวชี้วัด

เวลาเรียน

คะแนน

มาตรฐาน ค๒.๑เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ การวัดวัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
๒.หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม
๓.เปรียบเทียบหนวยความจุหรือหนวยปริมาตรในระบบ
เดียวกันหรือตางระบบและเลือกใชหนวยการวัดไดอยาง
เหมาะสม
๔.ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณตางๆได
อยางเหมาะสม
มาตรฐาน ค๒.๒แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการ
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
มาตรฐานค๓.๑ อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ
ตัวชี้วัด
๑.อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงทรงกลม
มาตรฐานค๔.๒ใชนิพจนสมการ อสมการ กราฟและตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร (mathematical model) อื่น ๆ แทน
สถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๒.เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุดที่
มีความสัมพันธเชิงเสนสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ

๑๘

๒๐

๑๒

๑๕

๖๑
๓.เขียนกราฟของสมการ เชิงเสนสองตัวแปร
๔.อานและแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเสน
สองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ
หนวยที่
๓

ชื่อหนวยการเรียนรู
ระบบสมการเชิงเสน

๔

ความคลาย

ตัวชี้วัด
มาตรฐานค๔.๒ใชนิพจนสมการ อสมการ กราฟและตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร (mathematical model) อื่น ๆ แทน
สถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๕.แกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรและนําไปใชแกปญหา
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
มาตรฐานค๓.๒ใชการนึกภาพ (visualization)ใชเหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใชแบบจําลองทาง
เรขาคณิต (geometric model)ในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายในการใหเหตุผล และ
การแกปญหา
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน คะแนน
๑๘

๒๐

๑๒

๑๕

๖๐

๗๐
๑๐
๒๐

๖๒

หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๓๑๐๒
หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

๑

อสมการ

๒

ความนาจะเปน

ตัวชี้วัด
มาตรฐานค๔.๒ใชนิพจนสมการ อสมการ กราฟและ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)
อื่นๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมาย
และนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. ใชความรูเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวในการ
แกปญหา พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ
มาตรฐานค๕.๒ใชวิธีการทางสถิติ และความรูเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุ
สมผล
ตัวชี้วัด
๑.หาความนาจะเปนของเหตุการณจากการทดลองสุม
ที่แตละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเทา ๆ กัน และใชความรู
เกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณ
มาตรฐานค๕.๓ใชความรูเกี่ยวกับสถิติ และความ
นาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปน
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆไดอยาง

เวลาเรียน คะแนน
๑๕
๒๐

๑๕

๒๐

๖๓

๓

หนวยที่

๔

สถิติ

ชื่อหนวยการเรียนรู

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร

สมเหตุสมผล
มาตรฐานค๕.๑ เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล
ตัวชี้วัด
๑. กําหนดประเด็น และเขียนขอคําถามเกี่ยวกับ
ปญหาหรือสถานการณตาง ๆ รวมทั้งกําหนดวิธี
การศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม
๒.หาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของ
ขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่ และเลือกใชไดอยาง
เหมาะสม
๓.นําเสนอขอมูล ในรูปแบบที่เหมาะสม
๔.อาน แปลความหมาย และวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การนําเสนอ

ตัวชี้วัด
มาตรฐานค๕.๓ใชความรูเกี่ยวกับสถิติ และความ
นาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปน
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ
๒. อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นไดจาก
การนําเสนอขอมูลทางสถิติ
มาตรฐานค ๖.๑มีความสามารถในการแกปญหา
การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตัวชี้วัด
๑. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา
๒. ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆได

๒๐

๒๐

เวลาเรียน คะแนน
(ชั่วโมง)

๑๐

๑๐

๖๔
อยางเหมาะสม
๓. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยาง
เหมาะสม
๔. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและชัดเจน
๕. เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและนําความรู
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอื่นๆ
๖. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

๖๐

๗๐
๑๐
๒๐

๖๕
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๑๑๐๑

หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

๑

เซต

๒

การใหเหตุผล

๓

จํานวนจริง

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

เวลาเรียน

คะแนน

มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดําเนินการของเซต
มาตรฐาน ค ๔.๒ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)อื่น ๆ แทน
สถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดงเซต และนําไปใช
แกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๒. เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)อื่น ๆ แทน
สถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๒. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผลโดยใช
แผนภาพเวนน-ออยเลอร
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑. แสดงความสัมพันธของจํานวนตาง ๆ ในระบบจํานวนจริง

๒๕

๓๐

๑๐

๑๐

๖๖
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณ ของจํานวนจริง
มาตรฐาน ค ๑.๔เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับ
จํานวนไปใช
หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

เวลาเรียน

คะแนน

ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการบวก การคูณ
การเทากัน การไมเทากัน และนําไปใชได
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)อื่น ๆ แทน
สถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๓. แกสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง

๒๕

๓๐

๖๐

๗๐
๑๐
๒๐

รวม
กลางภาค
ปลายภาค

๖๗
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๑๑๐๒

หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
๑

๒

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

ความสัมพันธและ
ฟงกชัน

มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน
เขียนแสดงความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตางๆ เชน
ตาราง กราฟ และสมการ
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)อื่น ๆ
แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๔.สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจากสถานการณ หรือ
ปญหาและนําไปใชในการแกปญหา
๕.ใชกราฟของสมการ อสมการ ฟงกชัน ในการแกปญหา
อัตราสวนตรีโกณมิติ มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม ในการ
คาดคะเนระยะทางและความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑.แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช
อัตราสวนตรีโกณมิติ
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน คะแนน
๒๕

๔๕

๑๕

๒๕

๖๐

๗๐
๑๐
๒๐

๖๘
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๒๑๐๑

หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

๑

เลขยกกําลัง

๒

ลําดับและอนุกรม

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ค ๑.๑เขาใจถึงความหลากหลายของ
การแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๓.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง ที่อยู
ในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะและจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ
มาตรฐาน ค ๑.๒เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการ
ดําเนินการในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.เขาใจความหมายและหาผลลัพธที่เกิดจาก
การบวกการ
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการ
คํานวณและแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.หาคาประมาณของจํานวนจริงทีอ่ ยูในรูปกรณฑ
และจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังโดยใช
วิธีการคํานวณทีเ่ หมาะสม
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะหแบบรูป
(pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๔.เขาใจความหมายของลําดับและหาพจนทั่วไป
ของลําดับจํากัด
๕.เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต และ

เวลาเรียน คะแนน
๒๐

๓๐

๒๐

๓๕

๖๙
ลําดับเรขาคณิต หาพจนตาง ๆ ของลําดับเลข
คณิตและลําดับเรขาคณิต และนําไปใช
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ
กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical model)อื่น ๆ แทน
หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
สถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๖.เขาใจความหมายของผลบวก n พจนแรก
ของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หา
ผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใช
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน คะแนน

๔๐

๖๕
๑๕
๒๐

๗๐
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๒๑๐๒
ชื่อหนวยการ
หนวยที่
เรียนรู
๑
ความนาจะเปน

๒

สถิติ

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค ๕.๒ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะ
เปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๒.อธิบายทดลองสุมเหตุการณความนาจะเปนของเหตุการณและนําผล
ทีไ่ ดไปใชคาดการณในสถานการณที่กําหนดให
มาตรฐาน ค ๕.๓ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวย
ในการตัดสินใจและแกปญหา
ตัวชี้วัด
๒.ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและ
แกปญหา
มาตรฐาน ค ๕.๑ เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
ตัวชี้วัด
๑.เขาใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอยางงาย
๒.หาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปอรเซ็นไทลของขอมูล
๓.เลือกใชคากลางที่เหมาะสมกับขอมูลและวัตถุประสงค
มาตรฐาน ค ๕.๒ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะ
เปนในการคาดการณได อยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑.นําผลที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใช คาดการณใน
สถานการณที่กําหนดให
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวย
ในการตัดสินใจและแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการตัดสินใจ
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน คะแนน
๒๐

๓๐

๒๐

๓๕

๔๐

๖๕
๑๕
๒๐

๗๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๓๑๐๑
หนวยที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
๑
เสริมทักษะคณิตศาสตร๑
( เซต , การใหเหตุผล
ระบบจํานวนจริง
ความสัมพันธและฟงกชัน ,
เลขยกกําลัง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ )

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
เวลาเรียน คะแนน
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดง
๔๐
๖๕
จํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๒.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณ ของจํานวนจริง
๓.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง ที่อยูในรูปเลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ และจํานวนจริงที่
อยูในรูปกรณฑ
มาตรฐาน ค ๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ
และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.เขาใจความหมายและหาผลลัพธที่เกิดจากการบวกการ
ลบ การคูณ การหารจํานวนจริง จํานวนจริงที่อยูในรูปเลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะ และจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.หาคาประมาณของจํานวนจริงทีอ่ ยูในรูปกรณฑ และ
จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังโดยใชวิธีการคํานวณที่
เหมาะสม
มาตรฐาน ค ๑.๔ เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติ
เกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑.เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการบวก การคูณ
การเทากัน การไมเทากัน และนําไปใชได
มาตรฐาน ค ๒.๑เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด

๗๒
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม ในการ
คาดคะเนระยะทางและความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑.แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช
อัตราสวนตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑.มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดําเนินการของ
เซต
๒.เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
๓.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชัน
เขียนแสดงความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ เชน
ตาราง กราฟ และสมการ
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)อื่น ๆ
แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดงเซต และนําไปใช
แกปญหา
๒. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผลโดยใช
แผนภาพเวนน-ออยเลอร
๓.แกสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง
๔.สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจากสถานการณ หรือ
ปญหาและนําไปใชในการแกปญหา
๕.ใชกราฟของสมการ อสมการ ฟงกชัน ในการแกปญหา
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

๔๐

๖๕
๑๕
๒๐

๗๓
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๓๑๐๒
หนวยที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
เวลาเรียน คะแนน
๑
เสริมทักษะคณิตศาสตร๒ มาตรฐาน ค ๔.๑ เขาใจและวิเคราะหแบบรูป
๔๐
๖๕
( ลําดับและอนุกรม ความ (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน
นาจะเปน สถิติและขอมูล ) ตัวชี้วัด
๔.เขาใจความหมายของลําดับและหาพจนทั่วไปของ
ลําดับจํากัด
๕.เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต และลําดับ
เรขาคณิต หาพจนตาง ๆ ของลําดับเลขคณิตและ
ลําดับเรขาคณิต และนําไปใช
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ อสมการ
กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical model)อื่น ๆ แทนสถานการณ
ตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๖.เขาใจความหมายของผลบวก n พจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก
n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใช
มาตรฐาน ค ๕.๑ เขาใจและใชวิธีการทางสถิติใน
การวิเคราะหขอมูล
ตัวชี้วัด
๑.เขาใจวิธีการสํารวจความคิดเห็นอยางงาย
๒.หาคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทลของขอมูล
๓.เลือกใชคากลางที่เหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใชวิธีการทางสถิติและความรู
เกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได อยาง

๗๔
สมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑.นําผลที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใช
คาดการณในสถานการณที่กําหนดให
๒.อธิบายการทดลองสุมเหตุการณ
ความนาจะเปนของเหตุการณ
และนําผลที่ไดไปใชคาดการณ
ในสถานการณที่กําหนดให
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและ
ความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการตัดสินใจ
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

๔๐

๖๕
๑๕
๒๐

๗๕

รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๑๒๐๑
ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
๑. การประยุกต ๑

๒.

จํานวนและตัวเลข

๓.

การประยุกตของจํานวน
เต็มและเลขยกกําลัง
การสราง

๔.

ผลการเรียนรู
๑.ใชความรูและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแกปญหาเกี่ยวกับเศษซอนได
๒.ใชความรูและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแกปญหาเกี่ยวกับรอยละ กําไรขาดทุน และดอกเบี้ยได
๓.อานและเขียนตัวเลขโรมันได
๔.บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตางๆ ที่
กําหนดได
๕.เขียนตัวเลขที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตางๆ
ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง
ในการแกปญหาได
๗. ใชการสรางพื้นฐานสรางรูปที่ซับซอนขึ้นได
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน คะแนน
๑๖
๒๐

๘

๑๕

๘

๒๐

๘

๑๕

๔๐

๗๐
๑๐
๒๐

๗๖
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๑๒๐๒
ลําดับที่
๑.

ชื่อหนวยการเรียนรู

๒.

ผลการเรียนรู
๑. เปรียบเทียบเศษสวน
ทศนิ ย ม เศษส ว นและการ
๒. บวก ลบ คูณ หารเศษสวน พรอมทั้งแก
ประยุกต
โจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนได
๓. เขียนเศษสวนในรูปทศนิยม และเขียน
ทศนิยมซ้ําศูนยในรูปเศษสวนได
๔. เปรียบเทียบทศนิยมได
๕. บวก ลบ คูณ หารทศนิยม พรอมทั้งแก
โจทยปญหาเกี่ยวดับเศษสวนได
พหุนาม
๖.บวก ลบ คูณ หารพหุนามได

๓.

การประยุกต ๒

๗. แสดงเหตุผลโดยการอางอิงความรู ขอมูล
หรือขอเท็จจริง หรือสรางแผนภาพได
๘. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรใน
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน คะแนน
๑๔
๒๕

๒๐

๓๐

๖

๑๕

๔๐

๗๐
๑๐
๒๐

๗๗

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๒๒๐๑
หนวยที่
๑

๒

๓

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

สมบัติของเลขยกกําลัง ๑. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้
กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
๒. ใชสมบัติของเลขยกกําลังในการแกปญหา
๓. เขียนแสดงจํานวนทีมีคานอยๆหรือมากๆในรูป A ×
๑๐nเมื่อ๑≤ A <๑๐และ n แทนจํานวนเต็ม
พหุนาม เศษสวน
๔. บวกลบคูณและหารพหุนามได
ของพหุนาม
๕. บวกลบคูณและหารเศษสวนของพหุนามอยางงาย
ได
บทประยุกต
๖. ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวนสัดสวนและรอยละ
( แบบรูปของจํานวน แกปญหาหรือสถานการณตางๆได
ขายงาน , การประยุกต ๗. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
ของเศษสวน
และทศนิยม)
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน

คะแนน

๑๐

๑๕

๑๕

๓๐

๑๕

๒๕

๔๐

๗๐
๑๐
๒๐

๗๘

หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๒๒๐๒
หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

๑

การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง

๒

สมการกําลังสองตัวแปร
เดียว

๓

การแปรผัน

๑.แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัว
แปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเปน
จํานวนเต็ม
และมีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนในพหุนาม
ตัวประกอบเปนจํานวนเต็ม
๒.แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช
การแยกตัวประกอบได
๓.แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบได
๔.เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวาง
ปริมาณสองจํานวนใดๆ ที่แปรผันตอกันได
๕.แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใช
ความรูเกี่ยวกับการแปรผันได
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน
๑๕

คะแนน
๓๐

๑๕

๒๕

๑๐

๑๕

๔๐

๗๐
๑๐
๒๐

๗๙
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๓๒๐๑
ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
๑.
กรณฑที่สอง

๒.

๓.

๔.

ผลการเรียนรู
เวลาเรียน คะแนน
๑.บอกสมบัติของกรณฑที่สอง
๑๐
๑๕
๒.นําสมบัติของกรณฑที่สองไปใชแกปญหา
๓. หาผลบวก ผลลบ
ผลคูณ และผลหาร จํานวนที่อยูในรูปกรณฑที่สอง
๔. นําความรูเกี่ยวกับกรณฑที่สองไปใชแกปญหา
การแยกตัวประกอบของ ๕. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทํา
๑๐
๑๕
พหุนาม
เปนกําลังสองสมบูรณได
๖. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มี
สัมประสิทธิ์ของแตละพจนเปนจํานวนเต็มและได
ตัวประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเปน
จํานวนเต็มโดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณ
หรือใชทฤษฎีเศษเหลือได
สมการกําลังสอง
๗. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได
๑๐
๑๕
๘. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวได
พาราโบลา
๙.เขียนกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได
๑๐
๑๕
๑๐.บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดให
ได
รวม
๔๐
๖๐
กลางภาค
๒๐
ปลายภาค
๒๐

๘๐
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๓๒๐๒
ลําดับที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
๑.
การใหเหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมและ
สี่เหลี่ยม
๒.

ระบบสมการ

๓.

วงกลม

๔.

เศษสวนของพหุนาม

ผลการเรียนรู
เวลาเรียน คะแนน
๑.ใชสมบัติเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
๑๐
๑๕
ในการใหเหตุผลได
๒.สรางและใหเหตุผลเกี่ยวกับการสรางที่กําหนดให
ได
๓. แกระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไม
๑๐
๑๕
เกินสองที่กําหนดใหได
๔. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัว
แปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสองที่กําหนดใหได
๕. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
๖.ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการใหเหตุผลและ
๑๐
๑๕
แกปญหาที่กําหนดใหได
๗. บวกลบคูณและหารเศษสวนของพหุนามที่
๑๐
๑๕
กําหนดใหได
๘. แกสมการเศษสวนของพหุนามได
๙. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนามได
๑๐. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได
รวม
๔๐
๖๐
กลางภาค
๒๐
ปลายภาค
๒๐

๘๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
หนวยการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๑๒๐๑
หนวยที่
๑

๒

๓

ชื่อหนวยการเรียนรู
ตรรกศาสตรเบื้องตน

ผลการเรียนรู
เวลาเรียน
๑. หาคาความจริงของประพจน
๒๕
๒. รูปแบบของประพจนที่สมมูลกัน
๓. บอกไดวาการอางเหตุผลที่กําหนดให
สมเหตุสมผลหรือไม
ระบบจํานวนจริง
๔. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจํานวนจริง
๓๐
๕. นําสมบัติตางๆ เกี่ยวกับจํานวนจริงการ
ดําเนินการไปใช
๖. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสี่ได
๗. การแกสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณได
ระบบสมการเชิงเสนและ ๘. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ และการ
๒๕
เมทริกซ
ดําเนินการของเมทริกซ
๙. หาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซn×n เมื่อ n
เปนจํานวนเต็มบวกไมเกิน ๔
๑๐. วิเคราะหและหาคําตอบของระบบสมการ
เชิงเสนโดยใชเมทริกซได
รวม
๘๐
กลางภาค
ปลายภาค

คะแนน
๒๐

๒๕

๒๐

๖๕
๑๕
๒๐

๘๒
หนวยการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๑๒๐๒
หนวยที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
๑ เรขาคณิตวิเคราะห

๒

ภาคตัดกรวย

๓

ฟงกชัน

๔

ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน

ผลการเรียนรู
๑. หาระยะหางระหวางจุดสองจุด จุด
กึ่งกลาง ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุดได
๒. หาความชันของเสนตรงสมการเสนตรง
เสนขนาน เสนตั้งฉาก และนําไปใชได
๓.นําความรูเรื่องเรขาคณิตวิเคราะหไปใช
แกปญหาได
๔. เขียนความสัมพันธที่มีกราฟเปนภาคตัด
กรวย เมื่อกําหนดสวนตาง ๆ ของภาคตัด
กรวยได
๕.นําความรูเรื่องการเลื่อนแกนขนานไปใช
แกปญหาได
๖.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชัน หา
ฟงกชันคอมโพสิทและอินเวอรสฟงกชันได
๗.หาพีชคณิตของฟงกชัน พรอมทั้งบอก
โดเมนและเรนจได
๘. เขาใจสมบัติของจํานวนเต็มและนํา
สมบัติของจํานวนเต็มไปใชในการใหเหตุผล
เกี่ยวกับการหารลงตัว
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน คะแนน
๒๐
๑๕

๓๐

๒๕

๒๐

๑๕

๑๐

๑๐

๘๐

๖
๑๕
๒๐

๘๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๒๒๐๑
หนวยที่
๑.

๒.

๓.

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

เวลาเรียน คะแนน

ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล ๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและ เขียน๒๕
และลอการิทมึ
กราฟของฟงกชันที่กําหนดให
๒. หาคาลอการิทึม
๓. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและแกสมการลอการิทึม
๔. นําความรูเรื่องฟงกชันเอกซโพเนนเชียลไปใชแกปญหา
ตรีโกณมิติและการ
๕. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
๕๐
ประยุกต
๖. หาคาของฟงกชันตรีโกณมิติ
๗. เขียนกราฟของฟงกชันตรีโกณมิติที่กําหนดให
๘. หาคาฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลตาง
ของจํานวนจริงหรือมุม
๑๑. หาคาฟงกชันตรีโกณมิติของตัวผกผันของ
ฟงกชันตรีโกณมิติ
๑๐. พิสูจนเอกลักษณและแกสมการตรีโกณมิติ
๑๑. นําความรูเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติและ
การประยุกตไปใชแกปญหา
กําหนดการเชิงเสน
๑๒. มีความรูความเขาใจพื้นฐานที่จะนํามา
๕
ใชในกําหนดการเชิงเสน ไดแก สมการ
เชิงเสน อสมการเชิงเสนระบบของอสมการเชิงเสนจุดมุม
๑๓. มีความรูความเขาใจ เรื่องสมการเชิงเสนที่สอดคลอง กับ
คําตอบของระบบอสมการขอจํากัด
๑๔. เขียนสมการจุดประสงค อสมการขอจํากัด และหาคําตอบของ
โจทยปญหากําหนดการเชิงเสนได
รวม
๘๐
กลางภาค
ปลายภาค

๑๕

๔๐

๕

๖๐
๒๐
๒๐

๘๔
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๒๒๐๒
หนวยที่

๑

ชื่อหนวยการเรียนรู

เวกเตอรในสามมิติ

๒

จํานวนเชิงซอน

๓

ความนาจะเปน

ผลการเรียนรู
๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอรในสามมิติ
๒. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร
๓. หาผลบวก ผลลบของเวกเตอร
๔. หาผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณเชิงเวกเตอรและ
นําไปใชได
๕. เขาใจเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน ใชสมบัติตางๆ ของ
จํานวนเชิงซอนในการแกปญหา
๖. หารากที่สองของจํานวนเชิงซอนได
๗. เขียนกราฟและหาคาสัมบูรณของจํานวนเชิงซอน
ได
๘. เขียนจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้วและนําไปใชได
๙. หารากที่ n ของจํานวนเชิงซอน เมื่อ n เปน
จํานวนเต็มบวก
๑๐. แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์
เปนจํานวนเต็มและมีดีกรีไมเกินสาม
๑๑. แกปญหาโดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการ
นับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธจี ัดหมู
๑๒. นําความรูเรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช
๑๓. หาความนาจะเปนของเหตุการณที่กําหนด
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน คะแนน

๒๕

๒๐

๒๕

๒๐

๓๐

๒๐

๘๐

๖๐
๒๐
๒๐

๘๕
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๓๒๐๑
หนวยที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

๑

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน

๒

การแจกแจงปกติ

๓

ความสัมพันธเชิงฟงกชัน
ระหวางขอมูล

ผลการเรียนรู

เวลาเรียน

คะแนน

๑.เลือกวิธีวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและ
อธิบายผลการวิเคราะหขอมูลไดถูกตอง
๒. นําความรูเรื่องการวิเคราะหขอมูลไป
ใชได
๓. นําความรูเรื่องคามาตรฐานไปใชในการ
เปรียบเทียบขอมูล
๔. หาพื้นที่ใตเสนโคงปกติและนําความรู
เกี่ยวกับพื้นทีใ่ ตเสนโคงปกติไปใชได
๕. เขาใจความหมายของการสราง
ความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่
ประกอบดวยสองตัวแปร
๖. สรางความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูล
ที่ประกอบสองตัวแปรที่อยูในรูปอนุกรม
เวลา
๗. ใชความสัมพันธเชิงฟงกชันของขอมูล
พยากรณคาตัวแปรตาม เมื่อกําหนดตัวแปร
อิสระให

๒๐

๓๐

๓๐

๑๕

๓๐

๑๕

รวม
กลางภาค
ปลายภาค

๘๐

๖๐
๒๐
๒๐

๘๖
หนวยการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๓๒๐๒
ลําดับที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
๑. ลําดับและอนุกรมอนันต

๒.

แคลคูลัส

ผลการเรียนรู
๑. หาลิมิตของลําดับอนันตโดยอาศัย
ทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิต
๒. หาผลบวกของอนุกรมอนันต
๓.นําความรูเรื่องลําดับและอนุกรมไปใช
แกปญหา
๔.หาลิมิตของฟงกชันที่กําหนด
๕.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความ
ตอเนื่องของฟงกชัน
๖. ใชลิมิตของฟงกชันหาความชันของเสน
โคงและสมการของเสนสัมผัสเสนโคง
๗.หาอนุพันธของฟงกชันที่กําหนดได
๘.นําความรูเรื่องอนุพันธของฟงกชันไป
ประยุกตใช
๙. หาปฏิยานุพันธของฟงกชันได
๑๐.หาปริพันธไมจํากัดเขตของฟงกชัน
๑๑.หาปริพันธจํากัดเขตของฟงกชันและ
นําไปใชหาพื้นที่ทปี่ ดลอมดวยเสนโคง
รวม
กลางภาค
ปลายภาค

เวลาเรียน
๓๐

คะแนน
๒๐

๕๐

๔๐

๘๐

๖๐
๒๐
๒๐

๘๗

โครงสรางรายวิชา
โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
หนวย
การ
เรียนรู
๑
สมบัติ
ของ
จํานวน
นับ

๒
ระบบ
จํานวน
เต็ม

สัป
ดาหที่
๑-๓

๔–๑๐

ระยะ
เวลา
ชั่วโมง
๙

๒๑

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค ๑.๔
เขาใจระบบจํานวนและ
นําสมบัติเกี่ยวกับ
จํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑.นําความรูและสมบัติ
เกี่ยวกับจํานวนเต็มไป
ใชในการแกปญหา

กิจกรรมการ
เรียนรู

-ทดสอบกอน
เรียน
-ถาม ตอบ
ประกอบ
การอธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง
-นักเรยนทํา
กิจกรรม/ฝก
ทักษะ
-ทดสอบหลัง
เรียน
-ทดสอบกอน
มาตรฐาน ค ๑.๑
เรียน
เขาใจถึงความ
-อธิบายพรอม
หลากหลายของการ
ยกตัวอยาง
แสดงจํานวนและการใช
-นักเรียนทํา
จํานวนในชีวิตจริง
กิจกรรมคู/
ตัวชี้วัด
ฝกทักษะ
๑. ระบุหรือยกตัวอยาง -ทดสอบหลัง
เรียน
และเปรียบเทียบ
จํานวนเต็มบวก
จํานวนเต็มลบ ศูนย
เศษสวนและทศนิยม

สื่อ/แหลงการ
เรียนรู

ชิ้นงาน/
ภาระงาน
-หนังสือเรียน - สรางโจทย
คณิตศาสตร จาก
ม.๑
สถานการณ
-หองสมุด
จริง และวิธี
-อินเตอร
แกปญหา
เน็ท
โจทยโดยใข
ความรูเรือง
ห.ร.ม. หรือ
ค.ร.น.

-หนังสือเรียน
คณิตศาสตร
ม.๑
-หองสมุด
-อินเตอร
เน็ท

-

การประเมิน
การเรียนรู
คะแนน
(K,P,A)
-ประเมินแบบ ๑๐
ตรวจสอบ
ความเขาใจ,
แบบฝกทักษะ
, ผลงาน,
แบบทดสอบ
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางาน

-ประเมินแบบ
ตรวจสอบ
ความเขาใจ,
แบบฝกทักษะ
, แบบทดสอบ
-สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน

๒๐

๘๘

หนวย สัป ระยะ
การ ดาห เวลา
เรียนรู ที่ ชั่วโมง

๒
ระบบ
จํานวน
เต็ม
(ตอ)

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค ๑.๑
เขาใจถึงความหลากหลายของการ
แสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิต
จริง
ตัวชี้วัด
๑. ระบุหรือยกตัวอยาง และ
เปรียบเทียบจํานวนเต็มบวก จํานวน
เต็มลบ ศูนย เศษสวนและทศนิยม
มาตรฐาน ค ๑.๒
เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
การของจํานวนและความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการตาง ๆ และ
ใชการดําเนินการในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.บวก ลบ คูณ หารจํานวนเต็ม
และนําไปใชแกปญหาตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การ
ลบ การคูณ การหารและบอก
ความสัมพันธของการบวกกับการลบ
การคูณกับการหารของจํานวนเต็ม
มาตรฐาน ค๑.๔
เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติ
เกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. นําความรูและสมบัติเกี่ยวกับ
จํานวนเต็มไปใชในการแกปญหา

กิจกรรม
สื่อ/แหลง ชิ้นงาน/
การ
การเรียนรู ภาระงาน
เรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)

คะแนน

หนวย สัป
การ ดาห
เรียนรู ที่
๓ ๑๑ เลขยก ๑๔
กําลัง

๔ ๑๕ –
พื้นฐา ๑๘
นทาง
เรขาค
ณิต

ระยะ
เวลา
ชั่วโมง
๑๒

๑๒

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค ๑.๑
เขาใจถึงความหลากหลาย ของการ
แสดงจํานวนและการใชจํานวนใน
ชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๒.เขาใจเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มและ
เขียนแสดงจํานวนใหอยูในรูปสัญ
กรณวิทยาศาสตร
มาตรฐาน ค ๑.๒
เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
การของจํานวนและ
ความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตาง ๆ และใชการ
ดําเนินการในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๓. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยก
กําลังของจํานวนเต็ม เศษสวนและ
ทศนิยม
๔. คูณและหารเลขยกกําลังที่มีฐาน
เดียวกัน และเลขชี้กําลังเปนจํานวน
เต็ม
มาตรฐาน ค ๓.๑
อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วัด
๑. สรางและบอกขั้นตอนการสราง
พื้นฐานทางเรขาคณิต
๒.สรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช
การสรางพื้นฐาน

กิจกรรม
การเรียนรู
-ทดสอบกอน
เรียน
-ศึกษาความรู
เกี่ยวกับเลขยก
กําลัง
–ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
-นักเรียนทํา
แบบตรวจสอบ
ความเขาใจ
-นักเรียนทํา
กิจกรรมคู/
ฝกทักษะ
-ทดสอบหลัง
เรียน

-ศึกษาความรู
เกี่ยวกับรูป
เรขาคณิต
-ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
-นักเรียนทํา

ชิ้นงาน การประเมิน
/ภาระ การเรียนรู
งาน
(K,P,A)
-หนังสือ
-ประเมิน
เรียน
แบบ
คณิตศาสตร
ตรวจสอบ
ม.๑
ความเขาใจ,
-หองสมุด
แบบฝก
-อินเตอร
ทักษะ,
เน็ท
แบบทดสอบ
-สังเกต
พฤติกรรม
การเรียน
สื่อ/แหลง
การเรียนรู

-หนังสือ
เรียน
คณิตศาสตร
ม.๑
-หองสมุด
-อินเตอร
เน็ท

-

-ประเมิน
แบบ
ตรวจสอบ
ความเขาใจ,
ใบกิจกรรม
-สังเกต
พฤติกรรม
การทํางาน

คะแนน

๘๙

๒๐

๑๕

๙๐

หนวย สัป
การ ดาห
เรียนรู ที่
๕
โอกาส ๑๙ –
ของ ๒๐
เหตุกา
รณ

ระยะ
เวลา
ชั่วโมง
๖

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค ๕.๒
ใชวิชาทางสถิติและความรูเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนในการคาดการณได
อยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายไดวาเหตุการณที่
กําหนดใหเหตุการณใดจะมีโอกาส
เกิดขึ้นได

แบบตรวจสอบ
ความเขาใจ
-นักเรียนทําใบ
กิจกรรม
กิจกรรม
การเรียนรู
-อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
-นักเรียนทํา
แบบตรวจสอบ
ความเขาใจ
-นักเรียนทํา
กิจกรรม
-ทดสอบหลัง
เรียน

ชิ้นงาน การประเมิน
/ภาระ การเรียนรู
งาน
(K,P,A)
-ประเมิน
-หนังสือ
แบบ
เรียน
ตรวจสอบ
คณิตศาสตร
ความเขาใจ,
ม.๑
แบบทดสอบ
-หองสมุด
-สังเกต
-อินเตอร
พฤติกรรม
เน็ท
การเรียน
สื่อ/แหลง
การเรียนรู

คะแนน

ทางเรขาคณิตและบอกขั้นตอนการ
สรางโดยไมเนน
การพิสูจน
๓.สืบเสาะ สังเกตและคาดการณ
เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

๕

๙๑

วิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)
-ศึกษาความรู -หนังสือเรียน สรางโจทย -ประเมินแบบ ๑๕
เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร จาก
ตรวจสอบความ
เศษสวน
ม.๑
สถานการ เขาใจ, แบบฝก
-ถาม ตอบ
-หองสมุด
ณ จริงและ ทักษะ, ผลงาน
ประกอบการ -อินเตอร
อธิบายการ การสรางโจทยฯ
อธิบายและ เน็ท
แกโจทย -สังเกต
ยกตัวอยาง
พฤติกรรมการ
-นักเรียนทํา
ทํางาน
แบบ
ตรวจสอบ
ความเขาใจ
-นักเรียนทํา
กิจกรรมกลุม/
ฝกทักษะ
-ทดสอบหลัง
เรียน
กิจกรรม
การเรียนรู

สื่อ/แหลงการ ชิ้นงาน/
เรียนรู
ภาระงาน

คะแนน

หนวย สัป ระยะ
การ ดาห เวลา
ตัวชี้วัด
เรียนรู ที่ ชั่วโมง
๑
มาตรฐานค๑.๑
เศษ
๑ – ๑๒
เขาใจถึงความหลากหลายของ
สวน ๔
การแสดงจํานวนและการใช
จํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑.ระบุหรือยกตัวอยาง และ
เปรียบเทียบจํานวนเต็มบวก
จํานวนเต็มลบ ศูนย เศษสวน
และทศนิยม
มาตรฐาน ค ๑.๒
เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตาง ๆ และใชการ
ดําเนินการในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๒. บวก ลบ คูณ หาร
เศษสวนและทศนิยม และ
นําไปใชแกปญหาตระหนัก ถึง
ความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้น
จากการบวก การลบ การคูณ
การหาร และบอก
ความสัมพันธของการบวกกับ
การลบ การคูณกับการหาร
ของเศษสวนและทศนิยม

๙๒

หนวย สัป ระยะ
การ ดาห เวลา
เรียนรู ที่ ชั่วโมง
๒
ทศ
นิยม

๕–
๘

๑๒

ตัวชี้วัด
มาตรฐานค๑.๑
เขาใจถึงความหลากหลาย
ของการแสดงจํานวนและการ
ใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑.ระบุหรือยกตัวอยาง และ
เปรียบเทียบจํานวนเต็มบวก
จํานวนเต็มลบ ศูนย
เศษสวนและทศนิยม
มาตรฐาน ค ๑.๒
เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตาง ๆ และใช
การดําเนินการในการ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๒.บวก ลบ คูณ หาร
เศษสวนและทศนิยม และ
นําไปใชแกปญหา ตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้น
จากการบวก การลบ การ
คูณ การหาร และบอก
ความสัมพันธของการบวก
กับการลบ การคูณกับการ
หารของเศษสวนและ
ทศนิยม

กิจกรรม
การเรียนรู
-ศึกษาความรู
การเขียน
เศษสวนใน
รูปทศนิยม
-ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
-นักเรียน.ทํา
แบบ
ตรวจสอบ
ความเขาใจ
-นักเรียนทํา
แบบฝกทักษะ

สื่อ/แหลงการ ชิ้นงาน/
เรียนรู
ภาระงาน
-หนังสือเรียน
คณิตศาสตร
ม.๑
-หองสมุด
-อินเตอร
เน็ท

-

การประเมิน
การเรียนรู
คะแนน
(K,P,A)
-ประเมินแบบ
ตรวจสอบความ ๑๐
เขาใจ, แบบฝก
ทักษะ
แบบทดสอบ
-สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางาน

๙๓

สัป
ดาหที่
๙–๑๑

๔ ๑๒–๑๖
สมการ
เชิง
เสนตัว
แปร
เดียว

ระยะ
เวลา
ตัวชี้วัด
ชั่วโมง
๙ มาตรฐาน ค ๔.๒
ใชนิพจนสมการ อสมการ กราฟ
และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical model)อื่น
ๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๔.เขียนกราฟบน
ระนาบในระบบพิกัดฉาก
แสดงความเกี่ยวของของ
ปริมาณสองชุดที่กําหนดให
๕.อานและแปล
ความหมายของกราฟบน
ระนาบในระบบพิกัดฉาก
ทีก่ ําหนดให
๑๕ มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะหแบบรูป
(pattern) ความสัมพันธและ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑.วิเคราะหและอธิบาย
ความสัมพันธของแบบรูปที่
กําหนดให

กิจกรรมการเรียนรู

-ศึกษาความรู
เกี่ยวกับคูอันดับ
-ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
-นักเรียนทําแบบ
ตรวจสอบความ
เขาใจ
-นักเรียนทําใบ
กิจกรรม

-ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
-นักเรียนทําแบบ
ตรวจสอบความ
เขาใจ
-นักเรียนทําแบบ
ฝกทักษะ
-ทดสอบหลังเรียน

สื่อ/แหลง ชิ้นงาน
การเรียนรู /ภาระ
งาน
-หนังสือ
ใบ
เรียน
กิจกรร
คณิตศาสตร ม
ม.๑
-หองสมุด
-อินเตอร
เน็ท

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)
-ประเมิน
แบบ
๑๐
ตรวจสอบ
ความเขาใจ,
ใบกิจกรรม
-สังเกต
พฤติกรรม
การเรียน

-หนังสือ
เรียน
คณิตศาสตร
ม.๑
-หองสมุด
-อินเตอร
เน็ท

-ประเมิน
แบบ
๒๐
ตรวจสอบ
ความเขาใจ,
แบบฝก
ทักษะ,
แบบทดสอบ
-สังเกต
พฤติกรรม
การเรียน

-

คะแนน

หนวย
การ
เรียนรู
๓
คู
อันดับ
และ
กราฟ

หนวย
การ
เรียนรู

สัป
ดาหที่

ระยะ
เวลา
ชั่วโมง

๔
สมการ
เชิง
เสนตัว
แปร
เดียว
(ตอ)

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู

การประเมิน
สื่อ/แหลง ชิ้นงาน
การเรียนรู
การเรียนรู /ภาระ
(K,P,A)
งาน

-ศึกษาหลักการ
ประมาณคา
-อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
-นักเรียนทําใบงาน
-ทดสอบหลังเรียน

-หนังสือ
เรียน
คณิตศาสตร
ม.๑
-อินเตอร
เน็ท

คะแนน

๙๔

ค ๔.๒
ใชนิพจนสมการ อสมการ
กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทน
สถานการณตาง ๆ ตลอดจน
แปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.แกสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวอยางงาย
๒.เขียนสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวจากสถานการณหรือ
ปญหาอยางงาย
๓.แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
อยางงาย พรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ

๕
การ
ประมา
ณคา

๑๗

๓

มาตรฐาน ค ๑.๓
ใชการประมาณคาในการ
คํานวณและแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชการประมาณคาใน
สถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม รวมถึงใชในการ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
คําตอบที่ไดจากการคํานวณ

-ประเมินใบ ๕
งาน,
แบบทดสอบ
-สังเกต
พฤติกรรม
การเรียน

หนวย
การ
เรียนรู

ระยะ
สัป
เวลา
ดาห
ชั่วโมง
ที่

๖
๑๘ –
ความสัม ๒๐
พันธ
ระหวาง
รูป
เรขาคณิ
ตสองมิติ
และสาม
มิติ

๙

สื่อ/แหลง ชิ้นงาน
กิจกรรมการเรียนรู
ตัวชี้วัด
การเรียนรู /ภาระ
งาน
มาตรฐานค ๓.๑
-ศึกษาความรู
-หนังสือ
-สราง
อธิบายและวิเคราะห รูป
เกี่ยวกับรูปสองมิติ เรียน
รูปทรง
เรขาคณิตสองมิติและสาม และรูปสามมิติ
คณิตศาสตร สามมิติ
มิติ
-อธิบายยกตัวอยาง -ใบกิจกรรม และรูป
ตัวชี้วัด
ลักษณะภาพที่
คลี่
๓.สืบเสาะ สังเกต และ
มองเห็นจาก
อินเทอรเน็ต
คาดการณเกี่ยวกับสมบัติ
ดานหนา ดานขาง -GSP
ทางเรขาคณิต
ดานบนของรูปสาม
๔.อธิบายลักษณะของรูป
มิติ
เรขาคณิตสามมิติจากภาพที่ -นักเรียนทํา
กําหนดให
กิจกรรมงานเดี่ยว
๕.ระบุภาพสองมิติที่ไดจาก
การมองดานหนา (front
view) ดานขาง
(side view) หรือ ดานบน
(top view) ของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่
กําหนดให
๖.วาดหรือประดิษฐรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบ
ขึ้นจากลูกบาศกเมื่อกําหนด
ภาพสองมิติที่ไดจากการมอง
ดานหนา ดานขาง และ
ดานบนให

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)

คะแนน

๙๕

-ประเมินใบ
กิจกรรม
๑๐
-ประเมินผล
งานรูปสาม
มิติและรูป
คลี่
-สังเกต
พฤติกรรม
การทํางาน

๙๖

วิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๒๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

อัตรา ๑-๖
สวนและ
รอยละ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู

๑๘

มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจ
ถึงความหลากหลายของการ
แสดงจํานวนและการใช
จํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๔.ใชความรูเกี่ยวกับ
อัตราสวน สัดสวน รอยละ
ในสถานการณตางๆ

๑.อธิบาย
ยกตัวอยาง ทําใบ
งาน/ทําแบบ
ตรวจสอบความ
เขาใจ

การวัด ๗ -๑๐ ๑๐

มาตรฐาน ค ๒.๑เขาใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด
และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.เปรียบเทียบหนวยความ
ยาว หนวยพื้นที่
ในระบบเดียวกันและตาง
ระบบ และเลือกใชหนวยการ
วัดไดอยางเหมาะสม
๒.คาดคะเนเวลา ระยะทาง
พื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนัก
ไดอยางใกลเคียงและอธิบาย
วิธีการที่ใชในการคาดคะเน
๓.ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับ
การวัดในสถานการณตางๆได

๑.อธิบาย
ยกตัวอยาง ทําใบ
งาน/ทําแบบ
ตรวจสอบความ
เขาใจ

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

ชิ้นงาน/
ภาระ
งาน

๑.หนังสือ
เรียน
คณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น
ม.๒ เลม ๑
๒. ใบงาน
๓.ปายนิเทศ
อินเทอรเน็ต
๕หองสมุด
๑.หนังสือ
เรียน
คณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น
ม.๒ เลม ๑
๒. ใบงาน
๓.ปายนิเทศ
๔
อินเทอรเน็ต
๕.หองสมุด

๑. แบบ
ตรวจสอ
บความ
เขาใจ
๒. ใบ
งาน
๓. ปาย
นิเทศ

๑.ความรู
๑๕
และความ
เขาใจ
๒.ทักษะ/
กระบวนการ
๓.
คุณลักษณะ

๑. แบบ
ตรวจสอ
บความ
เขาใจ
๒. ใบ
งาน
๓. ปาย
นิเทศ

๑.ความรู
๑๐
และความ
เขาใจ
๒.ทักษะ/
กระบวนการ
๓.
คุณลักษณะ

คะแนน

หนวย
การ
เรียนรู

ระยะ
เวลา
สัป
ชั่วโม
ดาหที่
ง

๙๗

หนวย
การ
เรียนรู

ระยะ
เวลา
สัป
ชั่วโม
ดาหที่
ง

การวัด
(ตอ)

แผนภูมิ
รูป
วงกลม

๑๑ –
๑๒

๖

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. ใชความรูเกี่ยวกับความ
ยาวและพื้นที่แกปญหาใน
สถานการณตางๆ
มาตรฐาน ค ๕.๑เขาใจ
และใชวิธีการทางสถิติใน
การวิเคราะหขอมูล
ตัวชี้วัด
๑.อานและนําเสนอขอมูล
โดยใชแผนภูมิรูปวงกลม
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใชวิธีการ
ทางสถิติและความรูเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนในการ
คาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑.อธิบายไดวาเหตุการณที่
กําหนดใหเหตุการณใด
เกิดขึ้นแนนอนและ
เหตุการณใดมีโอกาสเกิดขึ้น
ไดมากกวากัน

กิจกรรมการ
เรียนรู

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

ชิ้นงาน/
ภาระ
งาน

๑.อธิบาย
ยกตัวอยาง ทําใบ
งาน/ทําแบบ
ตรวจสอบความ
เขาใจ

๑.หนังสือ
เรียน
คณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น
ม.๒ เลม ๑
๒. ใบงาน
๓. ปาย
นิเทศ
๔.
อินเทอรเน็ต
๕. หองสมุด

๑. แบบ
ตรวจสอ
บความ
เขาใจ
๒.ใบงาน
๓.ปาย
นิเทศ

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)

คะแนน

อยางเหมาะสม
มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหา
เกี่ยวกับการวัด

๑.ความรู
๑๕
และความ
เขาใจ
๒.ทักษะ/
กระบวนการ
๓.
คุณลักษณะ

หนวย
การ
เรียนรู

สัป ระยะ
ดาห เวลา
ที่ ชั่วโมง

การ
๑๓ –
แปลง
๑๖
ทางเรขา
คณิต

๑๔

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค๓.๒ ใชการนึก
ภาพใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ
และใชแบบจําลองทาง
เรขาคณิตในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๓.เขาใจเกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อน
ขนาน การสะทอน และการ
หมุน และนําไปใช
๔.บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการ
เลื่อนขนาน การสะทอน และ
การหมุนรูปตนแบบและอธิบาย
วิธีการที่จะไดภาพที่ปรากฎเมื่อ
กําหนดรูปตนแบบและภาพนั้น
ให
มาตรฐานค๔.๒ใชนิพจน
สมการ อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตรอื่นๆแทน
สถานการณตางๆตลอดจนแปล
ความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๒.หาพิกัดของจุดและอธิบาย
ลักษณะของรูปเรขาคณิตที่
เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การ
สะทอน และการหมุนบน
ระนาบในระบบพิกัดฉาก

กิจกรรม
การเรียนรู

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

ชิน้ งาน/
ภาระ
งาน
๑.อธิบาย
๑.หนังสือ ๑. แบบ
ยกตัวอยาง ทํา เรียน
ตรวจสอ
ใบงาน/ทําแบบ คณิตศาสตร บความ
ตรวจสอบความ พื้นฐาน ชั้น เขาใจ
เขาใจ
ม.๒ เลม ๑ ๒. ใบ
๒. ใบงาน งาน
๓. ปาย
๓. ปาย
นิเทศ
นิเทศ
๔.
อินเทอรเน็ต
๕หองสมุด

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)

คะแนน

๙๘

๑.ความรู
๒๐
และความ
เขาใจ
๒.ทักษะ/
กระบวนการ
๓.
คุณลักษณะ

๙๙

สัป ระยะ
ดาห เวลา
ที่ ชั่วโมง

ความ ๑๖ – ๑๔
เทากัน ๒๐
ทุก
ประการ

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค๓.๒ ใชการนึก
ภาพใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ
และใชแบบจําลองทาง
เรขาคณิตในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. ใชสมบัติเกี่ยวกับความ
เทากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมและสมบัติของเสน
ขนานในการใหเหตุผลและ
แกปญหา

การ
กิจกรรม
สื่อ/แหลงการ ชิ้นงาน/ ประเมิน
การเรียนรู
เรียนรู
ภาระ การเรียนรู
งาน
(K,P,A)
๑.อธิบาย
๑. แบบ ๑.ความรู ๑๐
ยกตัวอยาง
๑.หนังสือเรียน ตรวจสอ และความ
ทําใบงาน/ทํา คณิตศาสตร
บความ เขาใจ
แบบ
พื้นฐาน ชั้น ม.๒ เขาใจ
๒.ทักษะ/
ตรวจสอบ
เลม ๑
๒. ใบ
กระบวน
ความเขาใจ ๒. ใบงาน
งาน
การ
๓. ปายนิเทศ ๓. ปาย ๓.คุณ
๔. อินเทอรเน็ต นิเทศ
ลักษณะ
๕. หองสมุด

คะแนน

หนวย
การ
เรียนรู

๑๐๐

วิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๒๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ชิ้นงาน/
ภาระ
ตัวชี้วัด
งาน
มาตรฐาน ค ๑.๑ เขาใจถึงความ ๑.อธิบาย
๑.หนังสือ ๑. แบบ
หลากหลายของการแสดงจํานวน ยกตัวอยาง
เรียน
ตรวจสอ
และการใชจํานวนในชีวิตจริง
ทําใบงาน/ทํา คณิตศาสตร บความ
ตัวชี้วัด
แบบ
เลม๒ ม.๒ เขาใจ
๑. เขียนเศษสวนในรูปทศนิยม
ตรวจสอบ
๒. ใบงาน ๒. ใบ
และเขียนทศนิยมซ้ําในรูป
ความเขาใจ ๓. ปาย
งาน
เศษสวน
นิเทศ
๓. ปาย
๒. จําแนกจํานวนจริงที่กําหนดให
๔. อินเทอร นิเทศ
และยกตัวอยางจํานวนตรรกยะ
เน็ต
และจํานวน อตรรกยะ
๕. หองสมุด
๓. อธิบายและระบุรากที่สองและ
รากที่สามของจํานวนจริง
มาตรฐาน ค๑.๓ ใชการประมาณ
คาในการคํานวณและแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.หาคาประมาณของรากที่สอง
และรากที่สามของจํานวนจริง
และนําไปใชในการแกปญหา
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ
มาตรฐาน ค ๑.๔ เขาใจถึงความ
หลากหลายของการแสดงจํานวน
และการใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑. บอกความเกี่ยวของของ
จํานวนจริง จํานวนตรรกยะ
และจํานวนอตรรกยะ
กิจกรรม
การเรียนรู

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)
๑.ความรู
๑๕
และความ
เขาใจ
๒.ทักษะ/
กระบวนการ
๓.คุณ
ลักษณะ

คะแนน

หนวย สัป ระยะ
การ
ดาห เวลา
เรียนรู
ที่ ชั่วโมง
ความรู ๑- ๖ ๑๘
เบื้องตน
เกี่ยวกับ
จํานวน
จริง

หนวย
การ
เรียนรู
ทฤษฏี
บท
ปทา
โกรัส

เสน
ขนาน

สัป ระยะ
ดาห เวลา
ที่ ชั่วโมง
๗–
๑๐

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
การเรียนรู

๑๒

มาตรฐาน ค๓.๒ใชการนึกภาพ
ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิและใช
แบบจําลองทางเรขาคณิตใน
การแกปญหา
ตัวชี้วัด
๒.ใชทฤษฎีบทปทาโกรัสและ
บทกลับ และการนําไปใช

๑.อธิบาย
ยกตัวอยาง ทํา
ใบงาน/ทําแบบ
ตรวจสอบความ
เขาใจ

๑๑ – ๑๘
๑๖

มาตรฐาน ค๓.๒ ใชการนึก
ภาพใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ
และใชแบบจําลองทาง
เรขาคณิตในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. การใชสมบัติเกี่ยวกับความ
เทากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมและสมบัติของเสน
ขนานในการใหเหตุผลและการ
แกปญหา

๑.อธิบาย
ยกตัวอยาง ทํา
ใบงาน/ทําแบบ
ตรวจสอบความ
เขาใจ

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

ชิ้นงาน/
ภาระ
งาน
๑.หนังสือ ๑. แบบ
เรียน
ตรวจสอ
คณิตศาสตร บความ
พื้นฐาน ชั้น เขาใจ
ม.๒ เลม ๒ ๒. ใบ
๒. ใบงาน งาน
๓. ปาย
๓. ปาย
นิเทศ
นิเทศ
๔.
อินเทอรเน็ต
๕. หองสมุด
๑.หนังสือ ๑. แบบ
เรียน
ตรวจสอ
คณิตศาสตร บความ
พื้นฐาน ชั้น เขาใจ
ม.๒ เลม ๒ ๒. ใบ
๒. ใบงาน งาน
๓. ปาย
๓. ปาย
นิเทศ
นิเทศ
๔.
อินเทอรเน็ต
๕หองสมุด

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)

คะแนน

๑๐๑

๑.ความรู
๑๕
และความ
เขาใจ
๒.ทักษะ/
กระบวนการ
๓.
คุณลักษณะ

๑.ความรู
๒๐
และความ
เขาใจ
๒.ทักษะ/
กระบวนการ
๓.
คุณลักษณะ

๑๐๒

การประเมิน
ชิ้นงาน/ การเรียนรู
ตัวชี้วัด
ภาระงาน (K,P,A)
มาตรฐาน ค๔.๒ใชนิพจน
๑.อธิบาย
๑.หนังสือ ๑. แบบ ๑.ความรู
๒๐
สมการ อสมการ กราฟ และตัว ยกตัวอยาง ทํา เรียน
ตรวจสอบ และความ
แบบเชิงคณิตศาสตรอื่นๆแทน ใบงาน/ทําแบบ คณิตศาสตร ความ
เขาใจ
สถานการณตางๆตลอดจนแปล ตรวจสอบความ พื้นฐาน ชั้น เขาใจ
๒.ทักษะ/
ความหมายและนําไปใช
เขาใจ
ม.๒ เลม ๒ ๒. ใบงาน กระบวนการ
แกปญหา
๒. ใบงาน ๓. ปาย
๓.
ตัวชีว้ ัด
๓. ปาย
นิเทศ
คุณลักษณะ
๑.แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
นิเทศ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
๔. อินเทอร
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
เน็ต
สมเหตุสมผลของคําตอบ
๕หองสมุด
กิจกรรม
การเรียนรู

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

คะแนน

หนวย สัป ระยะ
การ
ดาห เวลา
เรียนรู
ที่ ชั่วโมง
การ ๑๗ – ๑๒
ประยุกต ๒๐
ของ
สมการ
เชิงเสน
ตัวแปร
เดียว

๑๐๓

วิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค๒.๑เขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับ การวัดวัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑. หาพื้นที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก
๒.หาปริมาตรของปริซึม
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย
และทรงกลม
๓.เปรียบเทียบหนวยความจุ
หรือหนวยปริมาตรในระบบ
เดียวกันหรือตางระบบและ
เลือกใชหนวยการวัดไดอยาง
เหมาะสม
๔. ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการ
วัดในสถานการณตางๆไดอยาง
เหมาะสม
มาตรฐาน ค๒.๒แกปญหา
เกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่
ผิว และปริมาตรในการ
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
มาตรฐานค๓.๑ อธิบายและ
วิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติ

ชิ้นงาน
สื่อ/แหลงการ
/ภาระ
เรียนรู
งาน
- ถาม ตอบ
๑. หนังสือ
แบบ
ประกอบการ
เรียน
ฝก
อธิบายพรอม
คณิตศาสตร หัด
ยกตัวอยาง
สสวท.
- ทําแบบฝกหัด ๒.อินเทอร
- เฉลยแบบฝกหัด เนต
๓.หองสมุด
๔. สื่อของจริง
รูปทรงปริซึม
และ
ทรงกระบอก
กิจกรรมการ
เรียนรู

การ
ประเมิน
การเรียนรู
-ประเมิน ๒๐
แบบทด
สอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริม
ทักษะ

คะแนน

สัป ระยะ
หนวยการ
ดาห เวลา
เรียนรู
ที่ ชั่วโมง
๑–๖
๑๘
พิ้นที่ผิว
และ
ปริมาตร

๑๐๔
และสามมิติ
ตัวชี้วัด
๑.อธิบายลักษณะและสมบัติ
ของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรง
ทรงกลม
ชิ้นงาน
สื่อ/แหลงการ
/ภาระ
เรียนรู
งาน
- ถาม ตอบ
๑. หนังสือ
แบบฝ
ประกอบการ
เรียน
กหัด
อธิบายพรอม
คณิตศาสตร
ยกตัวอยาง
สสวท.
- ทําแบบฝกหัด ๒.อินเทอร
- เฉลยแบบฝกหัด เนต
๓.หองสมุด

การ
ประเมิน
การเรียนรู
- ประเมิน ๑๕
แบบ
ทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริม
ทักษะ

- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

-ประเมิน ๒๐
แบบ
ทดสอบ
- ประเมิน

กิจกรรมการ
เรียนรู

๑. หนังสือ
เรียน
คณิตศาสตร
สสวท.

แบบฝ
กหัด

คะแนน

สัป ระยะ
หนวยการ
ดาห เวลา
ตัวชี้วัด
เรียนรู
ที่ ชั่วโมง
กราฟ ๗๑๒ มาตรฐานค๔.๒ใชนิพจนสมการ
๑๐
อสมการ กราฟและตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)
อื่น ๆ แทนสถานการณตางๆ
ตลอดจนแปลความหมายและ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๒.เขียนกราฟแสดงความ
เกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธเชิงเสนสองตัว
แปร และกราฟอื่น ๆ
๔.อานและแปลความหมาย
กราฟของระบบสมการเชิงเสน
สองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ
๕. แกระบบสมการเชิงเสน
สองตัวแปร และนําไปใช
แกปญหา พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ
ระบบ
๑๑๑๘ มาตรฐานค๔.๒ใชนิพจนสมการ
สมการเชิง ๑๖
อสมการ กราฟและตัวแบบเชิง
เสน
คณิตศาสตร (mathematical
model)

๑๐๕

สัป
หนวยการ
ดา
เรียนรู
หที่
ระบบ
สมการเชิง
เสน(ตอ)
ความ
คลาย

๑๗
๒๐

ระยะ
เวลา
ชั่วโมง

๑๒

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการ
เรียนรู

๕.แกระบบสมการเชิงเสนสอง
ตัวแปร และนําไปใชแกปญหา
พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ
มาตรฐานค๓.๒ใชการนึกภาพ
(visualization)ใชเหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิ (spatial
reasoning) และใชแบบจําลอง
ทางเรขาคณิต (geometric
model)ในการแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
คลายในการใหเหตุผล และ
การแกปญหา

- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
- เฉลยแบบฝกหัด

แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริม
ทักษะ

ชิ้นงาน
การ
สื่อ/แหลงการ
/ภาระ ประเมิน
เรียนรู
งาน การเรียนรู

๑. หนังสือ
เรียน
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด

แบบ
ฝก
หัด

-ประเมิน
แบบ
ทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝก
หัด
– แบบฝก
เสริม
ทักษะ

คะแนน

อื่นๆ แทนสถานการณตางๆ
- ทําแบบฝกหัด ๒.อินเทอร
ตลอดจนแปลความหมายและ - เฉลยแบบฝกหัด เนต
นําไปใชแกปญหาและกราฟอื่นๆ
๓.หองสมุด
ตัวชี้วัด
๔.อานและแปลความหมาย
กราฟของระบบสมการเชิงเสน
สองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ

๑๕

๑๐๖

หนวย สัป ระยะ
การ
ดา เวลา
ตัวชี้วัด
เรียนรู หที่ ชั่วโมง
อสมการ ๑- ๑๕
มาตรฐานค๔.๒ใชนิพจนสมการ
๕
อสมการ กราฟและตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model) อื่น ๆ แทนสถานการณ
ตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวในการแกปญหา พรอมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ
ความ
๖- ๑๕
มาตรฐานค๕.๒ใชวิธีการทางสถิติ
นาจะ
๑๐
และความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนใน
เปน
การคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑.หาความนาจะเปนของเหตุการณ
จากการทดลองสุมที่แตละตัวมี
โอกาสเกิดขึ้นเทา ๆ กัน และใช
ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนใน
การคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓ใชความรูเกี่ยวกับ
สถิติและความนาจะเปนชวยในการ
ตัดสินใจและแกปญหา
๑.ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความ
นาจะเปนประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ

การ
ประเมิน
การเรียนรู
- ถาม ตอบ
๑. หนังสือ แบบฝกหัด - ประเมิน
ประกอบการ
เรียน
แบบ
อธิบายพรอม คณิตศาสตร
ทดสอบ
ยกตัวอยาง
สสวท.
- ประเมิน
- ทําแบบฝกหัด ๒.อินเทอร
แบบฝกหัด
- เฉลย
เนต
– แบบฝก
แบบฝกหัด
๓.หองสมุด
เสริม
ทักษะ
กิจกรรมการ
เรียนรู

- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
- เฉลย
แบบฝกหัด

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

ชิน้ งาน/
ภาระงาน

๑. หนังสือ แบบฝกหัด
เรียน
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด

-ประเมิน
แบบ
ทดสอบ
-ประเมิน
แบบฝกหัด
–แบบฝก
เสริม
ทักษะ

คะแนน

วิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๒๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๒๐

๒๐

๑๐๗

หนวย
การ
เรียนรู
เซต

สัปดา ระยะ
ห
เวลา
ผลการเรียนรู
ที่
ชั่วโมง
๑
๒ มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑.มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดง
เซต และนําไปใชแกปญหา
๒
๒ มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑.มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical

กิจกรรมการ สื่อ/แหลง
เรียนรู
การเรียนรู
ทดสอบกอน
เรียนอธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

แบบทด
สอบกอน
เรียน
ใบความรู
ใบงาน

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

ชิ้นงาน
การ
/ภาระ ประเมิน
งาน การเรียนรู
ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๑๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

-

๕

๑๐๘
model)อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และ นําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอร
แสดงเซต และนําไปใชแกปญหา

๓

๒

๔

๒

มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอร
แสดงเซต และนําไปใชแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร(mathematical model)
อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจน

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

๑๐๙

๕

๒

๖

๒

แปลความหมาย และนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอร
แสดงเซต และนําไปใชแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอร
แสดงเซต และนําไปใชแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอร

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

๑๑๐

๗

๒

๘

๒

แสดงเซต และนําไปใชแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห อธิบาย
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ พรอม
ฟงกชัน
ยกตัวอยาง
ตัวชี้วัด
๑.มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดง
เซต และนําไปใชแกปญหา

มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห อธิบาย
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ พรอม
ฟงกชัน
ยกตัวอยาง
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอร
แสดงเซต และนําไปใชแกปญหา

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

๑๑๑

การให
เหตุผล

๙

๒

๑๐

๒

๑๑

๒

มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่นๆแทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอร
แสดงเซต และนําไปใชแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและ
การดําเนินการของเซต
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร
(mathematicalmodel)อื่นๆ แทน
สถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปล
ความหมาย และนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอร
แสดงเซต และนําไปใชแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน

ทดสอบหลัง ใบความรู
เรียนอธิบาย ใบงาน
พรอม
ยกตัวอยาง

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

ทดสอบกอน
เรียน
อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

แบบทดสอบ กอนเรียน
ใบความรู
ใบงาน

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

ประเมิน
ความรู
ความ

-

-

๑๑๒

จํานวน
จริง

๑๒

๒

๑๓

๒

ตัวชี้วัด
๒. เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร(mathematical model)
อืน่ ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจน
แปลความหมาย และนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๒. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการ
ใหเหตุผลโดยใชแผนภาพเวนนออย เลอร
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๒.เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร(mathematical model)
อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจน
แปลความหมายและนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๒. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการ
ใหเหตุผลโดยใชแผนภาพเวนน-ออย
เลอร
มาตรฐานค ๑.๑เขาใจถึงความ
หลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด

เขาใจ

ทดสอบหลัง ใบความรู
เรียน
ใบงาน
อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ทดสอบกอน
เรียน
อธิบาย
พรอม

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

แบบทดสอบ กอนเรียน
ใบความรู
ใบงาน

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

๑๑๓

๑๔

๒

๑. แสดงความสัมพันธของจํานวน
ตางๆ ในระบบจํานวนจริง
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคา
สัมบูรณ ของจํานวนจริง
มาตรฐาน ค๑.๔เขาใจระบบจํ านวน
และนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ การเทากัน การไม
เทากัน และนําไปใชได
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจน
สมการ อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical model)อื่นๆ แทน
สถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปล
ความหมาย และนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๓. แกสมการและอสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสอง
มาตรฐานค ๑.๑เขาใจถึงความ
หลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑.แสดงความสัมพันธของจํานวนตางๆ
ในระบบจํานวนจริง
๒.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคา
สัมบูรณ ของจํานวนจริง
มาตรฐาน ค๑.๔เขาใจระบบจํ านวน
และนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ การเทากัน การไม
เทากัน และนําไปใชได

ยกตัวอยาง

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

๑๑๔

๑๕

๒

๑๖

๒

มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจนสมการ
อสมการกราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model) อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไป
ใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๓.แกสมการและอสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสอง
มาตรฐานค ๑.๑เขาใจถึงความ
หลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑. แสดงความสัมพันธของจํานวน
ตางๆ ในระบบจํานวนจริง
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคา
สัมบูรณ ของจํานวนจริง
มาตรฐาน ค๑.๔เขาใจระบบจํ านวน
และนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ การเทากัน การไม
เทากัน และนําไปใชได
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจน สมการ
อสมการกราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical model)อื่นๆ
แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปล
ความหมาย และนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๓. แกสมการและอสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสอง
มาตรฐานค ๑.๑เขาใจถึงความ

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

อธิบาย

ใบความรู

-

ประเมิน

-

๑๑๕

๑๗

๒

หลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑. แสดงความสัมพันธของจํานวน
ตางๆ ในระบบจํานวนจริง
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคา
สัมบูรณ ของจํานวนจริง
มาตรฐาน ค๑.๔เขาใจระบบจํ านวน
และนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ การเทากัน การไม
เทากันและนําไปใชได
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจนสมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร(mathematical model)
อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจน
แปลความหมาย และนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๓. แกสมการและอสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสอง
มาตรฐานค ๑.๑เขาใจถึงความ
หลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑. แสดงความสัมพันธของจํานวน
ตางๆ ในระบบจํานวนจริง
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคา
สัมบูรณ ของจํานวนจริง
มาตรฐาน ค๑.๔เขาใจระบบจํ านวน
และนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับ

พรอม
ยกตัวอยาง

ใบงาน

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

ความรู
ความ
เขาใจ

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๑๐

๑๑๖

๑๘

๒

การบวก การคูณ การเทากัน การไม
เทากันและนําไปใชได
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไป
ใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๓. แกสมการและอสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสอง
มาตรฐานค ๑.๑เขาใจถึงความ
อธิบาย
หลากหลายของการแสดงจํานวนและ
พรอม
การใชจํานวนในชีวิตจริง
ยกตัวอยาง
ตัวชี้วัด
๑. แสดงความสัมพันธของจํานวน
ตางๆ ในระบบจํานวนจริง
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคา
สัมบูรณ ของจํานวนจริง
มาตรฐาน ค๑.๔เขาใจระบบจํ านวน
และนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ การเทากัน การไม
เทากัน และนําไปใชได
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน สมการ
อสมการกราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร(mathematical
model)อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๓. แกสมการและอสมการตัวแปรเดียว

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

๑๑๗

๑๙

๒๐

๒

๒

ดีกรีไมเกินสอง
มาตรฐานค ๑.๑เขาใจถึงความ
อธิบาย
หลากหลายของการแสดงจํานวนและ
พรอม
การใชจํานวนในชีวิตจริง
ยกตัวอยาง
ตัวชี้วัด
๑. แสดงความสัมพันธของจํานวน
ตางๆ ในระบบจํานวนจริง
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคา
สัมบูรณ ของจํานวนจริง
มาตรฐาน ค๑.๔เขาใจระบบจํานวน
และนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ การเทากัน การไม
เทากัน และนําไปใชได
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจน
สมการ อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical model)อื่นๆ
แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปล
ความหมาย และนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๓. แกสมการและอสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสอง
มาตรฐานค ๑.๑เขาใจถึงความ
หลากหลายของการแสดงจํานวนและ
การใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๑. แสดงความสัมพันธของจํานวน
ตางๆ ในระบบจํานวนจริง
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคา
สัมบูรณ ของจํานวนจริง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๑๐

ทดสอบหลัง ใบความรู
เรียน
ใบงาน
อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

๑๑๘
มาตรฐาน ค๑.๔เขาใจระบบจํานวน
และนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ การเทากัน การไม
เทากันและนําไปใชได
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจนสมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๓. แกสมการและอสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสอง

หนวย
การ
เรียนรู
ความ
สัมพันธ
และ
ฟงกชัน

สัป ระยะ
ดาห เวลา
ผลการเรียนรู
ที่ ชั่วโมง
๑
๒ มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
วิเคราะหแบบรูป
(pattern)ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง

กิจกรรมการ สื่อ/แหลง ชิ้นงาน/
เรียนรู
การเรียนรู ภาระ
งาน
ทดสอบกอน แบบทดสอ
เรียน
บกอน
อธิบาย
เรียน
พรอม
ใบความรู
ยกตัวอยาง ใบงาน

การ
ประเมิน
การเรียนรู
ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๑๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

-

๑๑๙

๒

๒

ความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจนสมการ
อสมการกราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
อธิบาย
วิเคราะหแบบรูป
พรอม
(pattern)ความสัมพันธ และฟงกชัน ยกตัวอยาง
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง
ความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจนสมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณหรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

๑๒๐

๓

๒

๔

๒

ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
วิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง
ความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจนสมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
วิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง
ความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจนสมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

๑๒๑

๕

๒

๖

๒

model)อื่น ๆแทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณหรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
วิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง
ความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจนสมการ
อสมการกราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
วิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

๑๒๒

๗

๒

๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียน
แสดงความสัมพันธและ ฟงกชันในรูป
ตาง ๆ เชน ตาราง กราฟ และ
สมการ
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจนสมการ
อสมการกราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆแทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
อธิบาย
วิเคราะหแบบรูป (pattern)
พรอม
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ยกตัวอยาง
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง
ความสัมพันธและฟงกชันในรูปตางๆ
เชน ตารางกราฟและสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจน
สมการ อสมการ กราฟ และ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical model)อื่น ๆ
แทนสถานการณตาง ๆตลอดจนแปล
ความหมายและนําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

๑๒๓

๘

๒

๙

๒

จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
วิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียน
แสดงความสัมพันธและ ฟงกชันในรูป
ตาง ๆ เชน ตารางกราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจนสมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆแทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
วิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง
ความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตารางกราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจนสมการ

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

๑๒๔
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
๑๐

๒

๑๑

๒

มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
วิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง
ความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตารางกราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจนสมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

อธิบาย

ใบความรู

-

ประเมิน

๕

๑๒๕

๑๒

๒

วิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง
ความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตารางกราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ ใชนิพจนสมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทนสถานการณตา ง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
วิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง
ความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตารางกราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจนสมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา

พรอม
ยกตัวอยาง

ใบงาน

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

ความรู
ความ
เขาใจ

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

๑๒๖

อัตรา
สวน
ตรีโกณมิ
ติและ
การนํา
ไปใช

๑๓

๑

๑๓

๑

ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๔.๑เขาใจและ
วิเคราะหแบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ
ความสัมพันธและฟงกชัน เขียนแสดง
ความสัมพันธและ ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตารางกราฟ และสมการ
มาตรฐานค ๔.๒ใชนิพจนสมการ
อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร (mathematical
model)อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๔. สรางความสัมพันธหรือฟงกชัน
จากสถานการณ หรือปญหาและ
นําไปใชในการแกปญหา
๕. ใชกราฟของสมการ อสมการ
ฟงกชัน ในการแกปญหา
มาตรฐาน ค ๒.๑เขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุมในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง

ทดสอบหลัง แบบทดสอ
เรียน
บหลังเรียน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

ทดสอบกอน แบบทดสอ
เรียน
บกอน
เรียน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

๑๒๗

๑๔

๒

๑๕

๑

มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหาเกี่ยว
กับการวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑เขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหาเกี่ยวกับ
การวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑เขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหาเกี่ยวกับ
การวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

๑๒๘
๑๕

๑

๑๖

๒

๑๗

๒

มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหาเกี่ยวกับ
การวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหาเกี่ยวกับ
การวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑เขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

-

๑๒๙

๑๘

๑

๑๘

๑

๑๙

๒

มาตรฐาน ค ๒.๒ แกปญหา
เกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑เขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหาเกี่ยวกับ
การวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหาเกี่ยวกับ
การวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพื้นฐาน

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

-

อธิบาย

ใบความรู

-

ประเมิน

-

๑๓๐

๒๐

๑

๒๐

๑

เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหาเกี่ยวกับ
การวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑ เขาใจพืน้ ฐาน
เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหาเกี่ยวกับ
การวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑เขาใจ พื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการคาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แกปญหาเกี่ยวกับ

พรอม
ยกตัวอยาง

ใบงาน

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

ทดสอบหลัง แบบทดสอ
เรียน
บหลังเรียน

ความรู
ความ
เขาใจ

-

-

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

ประเมิน
ความรู
ความ
เขาใจ

๕

๑๓๑
การวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง
และความสูงโดยใชอัตราสวน
ตรีโกณมิติ

หนวย
การ
เรียนรู
เลขยก
กําลัง

เลขยก
กําลัง

สัปดา ระยะ
ห
เวลา
ตัวชี้วัด
ที่
ชั่วโมง
๑-๓
๕ มาตรฐาน ค ๑.๑
เขาใจถึงความ
หลากหลายของการ
แสดงจํานวนและการ
ใชจํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๓. มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับจํานวน
จริง ที่อยูในรูปเลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะ
และจํานวนจริงที่อยู
ในรูปกรณฑ
๓ -๗
๑๐ มาตรฐาน ค ๑.๒
เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินการ
ของจํานวนและ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

ชิ้นงาน/ การประเมิน
ภาระงาน การเรียนรู

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค ๓๒๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕

-ศึกษาในเรื่องจํานวน
จริงที่อยูในรูปเลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กําลัง
เปนจํานวนตรรกยะ
และจํานวนจริงที่อยู
ในรูปกรณฑโดยใช
รูปแบบกิจกรรม
- ศึกษาเอกสารแนะ
แนวทาง
- ทําแบบฝกหัด
เพิม่ เติม
- เฉลยแบบฝกหัด

๑. หนังสือ แบบฝกหัด
เรียน
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด
๔.เอกสาร
แนะ
แนวทาง

-ประเมิน
เอกสารแนะ
แนวทาง
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

๘

-จัดกิจกรรมในเรื่อง
การหาผลลัพธที่เกิด
จากการบวกการลบ
การคูณการหาร

๑. หนังสือ แบบฝกหัด
เรียน
คณิตศาสตร
สสวท.

-ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด

๑๔

๑๓๒
ความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตาง ๆ
และสามารถใชการ
ดําเนินการในการ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจความหมาย
และหาผลลัพธที่เกิด
จากการบวกการ

เลขยก
กําลัง

๗-๙

๕

ลําดับ
และ
อนุกรม

๑๐

๒

จํานวนจริงจํานวน
จริงที่อยูในรูปเลขยก
กําลังที่มีเลขชี้กาลัง
เปนจํานวนตรรกยะ
และจํานวนจริงที่อยู
ในรูปกรณฑโดยใช
รูปแบบกิจกรรม
- ศึกษาเอกสารแนะ
แนวทาง
- ทําแบบฝกหัด
เพิ่มเติม
- เฉลยแบบฝกหัด
มาตรฐาน ค ๑.๓
- จัดกิจกรรมในเรื่อง
ใชการประมาณคาใน การหาคาประมาณ
การคํานวณและ
ของจํานวนจริงที่อยู
แกปญหา
ในรูปกรณฑและ
ตัวชี้วัด
จํานวนจริงที่อยูในรูป
๑. หาคาประมาณของ เลขยกกําลังโดยใช
จํานวนจริงทีอ่ ยูในรูป วิธีการคํานวณที่
กรณฑ และจํานวน เหมาะสมโดยใช
จริงที่อยูในรูปเลขยก รูปแบบกิจกรรม
กําลังโดยใชวิธีการ
- ศึกษาเอกสารแนะ
คํานวณที่เหมาะสม แนวทาง
- ทําแบบฝกหัด
เพิ่มเติม
- เฉลยแบบฝกหัด
มาตรฐาน ค ๔.๑
- ศึกษาความหมาย
เขาใจและวิเคราะห ของลําดับ และหา
แบบรูป (pattern) พจนทั่วไปของลําดับ
ความสัมพันธ และ จํากัดที่กําหนดใหโดย
ฟงกชัน
ใชรูปแบบกิจกรรม
ตัวชี้วัด
- ถาม ตอบ
๔. เขาใจความหมาย ประกอบการอธิบาย

๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด
๔.เอกสาร
แนะ
แนวทาง

– แบบฝก
เสริมทักษะ

๑. หนังสือ แบบฝกหัด
เรียน
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด
๔.เอกสาร
แนะ
แนวทาง

- ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

๘

๑. หนังสือ แบบฝกหัด
เรียน
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด

- ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

๕

๑๓๓

ลําดับ
และ
อนุกรม

๑๑

๒

ลําดับ
และ
อนุกรม

๑๒๑๕

๘

ลําดับ
และ
อนุกรม

๑๖๒๐

๘

ของลําดับและหา
พจนทั่วไปของลําดับ
จํากัด
มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๔. เขาใจความหมาย
ของลําดับและหา
พจนทั่วไปของลําดับ
จํากัด
มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๔. เขาใจความหมาย
ของลําดับและหา
พจนทั่วไปของลําดับ
จํากัด
๕. เขาใจความหมาย
ของลําดับเลขคณิต
และลําดับเรขาคณิต
หาพจนตาง ๆ ของ
ลําดับเลขคณิตและ
ลําดับเรขาคณิต และ
นําไปใช
มาตรฐาน ค ๔.๒
ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และ

พรอมยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
- เฉลยแบบฝกหัด
- ศึกษาความหมาย
ของลําดับเลขคณิต
และลําดับเรขาคณิต
โดยใชรูปแบบ
กิจกรรม
- ถาม ตอบ
ประกอบการอธิบาย
พรอมยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
- เฉลยแบบฝกหัด
- ศึกษาเรื่องการหา
พจนตาง ๆ ของ
ลําดับเลขคณิต และ
ลําดับเรขาคณิต
โดยใชรูปแบบ
กิจกรรม
- ถาม ตอบ
ประกอบการอธิบาย
พรอมยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
- เฉลยแบบฝกหัด

๑. หนังสือ แบบฝกหัด
เรียน
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด

- ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

๕

๑. หนังสือ แบบฝกหัด
เรียน
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด

- ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

๑๕

- ศึกษาเรื่องการหา ๑. หนังสือ แบบฝกหัด ประเมิน
ผลบวก n พจนแรก เรียน
แบบทดสอบ
ของอนุกรมเลขคณิต คณิตศาสตร
- ประเมิน

๑๐

๑๓๔
ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร
(mathematical
model) อื่น ๆ แทน
สถานการณตาง ๆ
ตลอดจนแปล
ความหมาย และ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๖. เขาใจความหมาย
ของผลบวก n พจน
แรกของอนุกรมเลข
คณิตและอนุกรม
เรขาคณิต หาผลบวก
n พจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิตโดย
ใชสูตรและนําไปใช

และอนุกรม
เรขาคณิตโดยใชสูตร
และนําไปใชโดยใช
รูปแบบกิจกรรม
- ถาม ตอบ
ประกอบการอธิบาย
พรอมยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
- เฉลยแบบฝกหัด

สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด

แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

วิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๒๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
สัปดาห
ที่
๑-๒

ระยะ
เวลา
ตัวชี้วัด
ชั่วโมง
๔ มาตรฐาน ค ๕.๒ใช
วิธีการทางสถิติและ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

- ศึกษาเรื่องฎเกณฑ ๑. หนังสือ
เบื้องตนเกี่ยวกับการ เรียน

ชิ้นงาน/
การประเมิน
ภาระ
การเรียนรู
งาน
แบบฝก ประเมิน
๑๐
หัด
แบบทดสอบ
คะแนน

หนวย
การ
เรียนรู
ความ
นาจะ

๑๓๕
เปน

ความ
นาจะ
เปน

๓-๔

๔

ความรูเกี่ยว กับความ
นาจะเปนในการ
คาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๒. อธิบายทดลองสุม
เหตุการณความนาจะ
เปนของเหตุการณและ
นําผลที่ไดไปใช
คาดการณในสถานการณ
ที่กําหนดให
มาตรฐาน ค ๕.๓ใช
ความรูเกี่ยวกับสถิติและ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๒. ใชความรูเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ
แกปญหา
มาตรฐาน ค ๕.๒ใช
วิธีการทางสถิติและ
ความรูเกี่ยวกับความ
นาจะเปนในการ
คาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๒. อธิบายทดลอง สุม
เหตุการณความนาจะ
เปนของเหตุการณ และ
นําผลที่ไดไปใช
คาดการณในสถานการณ

นับ โดยใชรูปแบบ
กิจกรรม
- ถาม ตอบ
ประกอบการอธิบาย
พรอมยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
- เฉลยแบบฝกหัด

คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด

- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

- ศึกษาเรื่องการ
ทดลองสุมปริภูมิ
ตัวอยาง (แซม
เปลสเปซ) เหตุการณ
โดยใชรูปแบบ
กิจกรรม
- ถาม ตอบ
ประกอบการอธิบาย
พรอมยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
- เฉลยแบบฝกหัด

๑. หนังสือ แบบฝกหั ประเมิน ๑๐
เรียน
ด
แบบทดสอบ
คณิตศาสตร
- ประเมิน
สสวท.
แบบฝกหัด
๒.อินเทอร
– แบบฝก
เนต
เสริมทักษะ
๓.หองสมุด

๑๓๖

ความ
นาจะ
เปน

๕-๑๐

๑๒

ที่กําหนดให
มาตรฐาน ค ๕.๓ใช
ความรูเกี่ยวกับสถิติและ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๒. ใชความรูเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ
แกปญหา
มาตรฐาน ค ๕.๒ใช
วิธีการทางสถิติและ
ความรูเกี่ยว กับความ
นาจะเปนในการ
คาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๒. อธิบายทดลองสุม
เหตุการณความนาจะ
เปนของเหตุการณ และ
นําผลที่ไดไปใช
คาดการณในสถานการณ
ที่กําหนดให
มาตรฐาน ค ๕.๓ใช
ความรูเกี่ยวกับสถิติและ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๒. ใชความรูเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ

ศึกษาเรื่อง ความ
นาจะเปน การหา
ความนา
จะเปนของเหตุการณ
ใดๆโดยใชรูปแบบ
กิจกรรม
- ถาม ตอบ
ประกอบการอธิบาย
พรอมยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
- เฉลยแบบฝกหัด

๑. หนังสือ แบบฝกหั
เรียน
ด
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด

ประเมิน
๑๐
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

๑๓๗

สถิติ

๑๑

๒

สถิติ

๑๒-๑๖

๑๐

แกปญหา
มาตรฐาน ค ๕.๑ เขาใจ
และใชวิธีการทางสถิติใน
การวิเคราะหขอมูล
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจวิธีการสํารวจ
ความคิดเห็นอยางงาย
๒. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน ฐานนิยม สวน
เบี่ยง เบนมาตรฐาน และ
เปอรเซ็นไทลของขอมูล
๓. เลือกใชคากลางที่
เหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค
มาตรฐาน ค ๕.๒
ใชวิธีการทางสถิติและ
ความรูเกี่ยวกับความ
นาจะเปนในการ
คาดการณได
อยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑. นําผลที่ไดจากการ
สํารวจความคิดเห็นไปใช
คาด การณในสถานการณ
ที่กําหนดให
๒. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน ฐานนิยม สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปอรเซ็นไทลของขอมูล
๓. เลือกใชคากลางที่
เหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค

ศึกษาเรื่องวิธีการ
สํารวจความคิดเห็น
อยางงาย โดยใช
รูปแบบกิจกรรม
ครูบรรยายและ
นําเสนอตัวอยางการ
สํารวจความคิดเห็น
ใหนักเรียนดูเปน
ตัวอยาง

๑. หนังสือ
เรียน
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด
๔.ตัวอยาง
การสํารวจ
ความคิดเห็น
ตางๆ

แบบสรุป
องค
ความรู
ดวย
ตนเอง

- ศึกษาเรื่อง การหา
คากลางของขอมูล
โดยใชรูปแบบ
กิจกรรม
- ศึกษาเอกสารแนะ
แนวทาง
- ทําแบบฝกหัด
เพิ่มเติม
- เฉลยแบบฝกหัด

๑. หนังสือ แบบฝกหั
เรียน
ด
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด
๔.เอกสาร
แนะ
แนวทาง

ประเมินจาก
แบบสรุป
องคความรู
ดวยตนเอง

๕

ประเมิน
๑๐
เอกสารแนะ
แนวทาง
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

๑๓๘
สถิติ

๑๗-๑๘

๔

สถิติ

๑๙ -๒๐

๔

มาตรฐาน ค ๕.๒
ใชวิธีการทางสถิติและ
ความรูเกี่ยวกับความ
นาจะเปนในการ
คาดการณได
อยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑. นําผลที่ไดจากการ
สํารวจความคิดเห็นไปใช
คาดการณในสถานการณ
ที่กําหนดให
๒. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน ฐานนิยม สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปอรเซ็นไทลของขอมูล
๓. เลือกใชคากลางที่
เหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค
มาตรฐาน ค ๕.๒
ใชวิธีการทางสถิติและ
ความรูเกี่ยวกับความ
นาจะเปนในการ
คาดการณไดอยางสม
เหตุ
สมผล
ตัวชี้วัด
๑. นําผลที่ไดจากการ
สํารวจความคิดเห็นไปใช
คาดการณในสถานการณ
ที่กําหนดให

-ศึกษาเรื่อง การวัด
การกระจายของ
ขอมูล
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
โดยใชรูปแบบ
กิจกรรม
- ศึกษาเอกสารแนะ
แนวทาง
- ทําแบบฝกหัด
เพิ่มเติม
- เฉลยแบบฝกหัด

๑. หนังสือ แบบฝกหั
เรียน
ด
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด
๔.เอกสาร
แนะ
แนวทาง

ประเมิน
๑๐
เอกสารแนะ
แนวทาง
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

- ศึกษาเรื่อ การวัด
การตําแหนงที่ของ
ขอมูล เปอรเซนต
ไทลโดย ใชรูปแบบ
กิจกรรม
- ศึกษาเอกสารแนะ
แนวทาง
- ทําแบบฝกหัด
เพิ่มเติม
- เฉลยแบบฝกหัด

๑. หนังสือ แบบฝก
เรียน
หัด
คณิตศาสตร
สสวท.
๒.อินเทอร
เนต
๓.หองสมุด
๔.เอกสาร
แนะ
แนวทาง

-ประเมิน
๑๐
เอกสารแนะ
แนวทาง
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

๑๓๙

หนวยการ สัปดาห ระยะเวลา
เรียนรู
ที่
(ชั่วโมง)
เซต

๑

๒

๒

-

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ค ๑.๑
เขาใจถึงความ
หลากหลายของการ
แสดงจํานวนและการใช
จํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๒. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับคาสัมบูรณ
ของจํานวนจริง
๓. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับจํานวนจริง ที่
อยูในรูปเลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะ และจํานวน
จริงที่อยูในรูปกรณฑ
มาตรฐาน ค ๑.๑
เขาใจถึงความ
หลากหลายของการ
แสดงจํานวนและการใช
จํานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
๒. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับคาสัมบูรณ
ของจํานวนจริง
๓. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับจํานวนจริง ที่

กิจกรรมการ
เรียนรู

สื่อ/แหลง
ชิ้นงาน
การเรียนรู

-การใช
ใบความรู
ทฤษฎีบท
และสูตร
-โจทยตัวอยาง

-การใชสูตร ใบความรู
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

-

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)
ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

ประเมินความรู
ความเขาใจ

คะแนน

โครงสรางวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

๒๕

๑๔๐
อยูในรูปเลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเปนจํานวน
ตรรกยะ และจํานวน
จริงที่อยูในรูปกรณฑ

๓

๒

๔

๒

มาตรฐาน ค ๑.๒
เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินการของ
จํานวนและ
ความสัมพันธระหวาง
การ ดําเนินการตาง ๆ
และสามารถใชการ
ดําเนินการในการ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจความหมาย
และหาผลลัพธที่เกิด
จากการบวกการลบ
การคูณ การหาร
จํานวนจริง จํานวนจริง
ที่อยูในรูปเลขยกกําลัง
ที่มีเลขชี้กําลังเปน
จํานวนตรรกยะและ
จํานวนจริงที่อยูในรูป
กรณฑ
มาตรฐาน ค ๑.๒
เขาใจถึงผลทีเ่ กิดขึ้น
จากการดําเนินการของ
จํานวนและ
ความสัมพันธระหวาง
การ ดําเนินการตาง ๆ
และสามารถใชการ

-การใชทฤษฎี ใบความรู
บท
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรูความ
เขาใจ

-การใชสูตร ใบความรู
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมินความรู
ความเขาใจ

๑๔๑

๕

๒

๖

๒

ดําเนินการในการ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจความ หมาย
และหาผลลัพธที่เกิด
จากการบวกการลบ
การคูณ การหาร
จํานวนจริง จํานวนจริง
ที่อยูในรูปเลขยกกําลัง
ที่มีเลขชี้กําลังเปน
จํานวนตรรกยะ และ
จํานวนจริงที่อยูในรูป
กรณฑ
มาตรฐาน ค ๑.๓
ใชการประมาณคาใน
การคํานวณและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. หาคาประมาณของ
จํานวนจริงทีอ่ ยูในรูป
กรณฑ และจํานวนจริง
ที่อยูในรูปเลขยกกําลัง
โดยใชวิธีการคํานวณที่
เหมาะสม
มาตรฐาน ค ๑.๓
ใชการประมาณคาใน
การคํานวณและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑. หาคาประมาณของ
จํานวนจริงทีอ่ ยูในรูป
กรณฑ และจํานวนจริง
ที่อยูในรูปเลขยกกําลัง

-เฉลยโจทย
แบบ
ทดสอบ๔ขอ
-วิธีการคิด

ใบโจทย
แบบทดสอบ

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

-เฉลยโจทย
แบบ
ทดสอบ๔ขอ
-วิธีการคิด

ใบโจทย
แบบทดสอบ

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

๑๔๒

การให
เหตุผล

๗

๒

๘

๒

๙

๒

โดยใชวิธีการคํานวณที่
เหมาะสม
มาตรฐาน ค ๑.๔
เขาใจระบบจํานวน
และนําสมบัติเกี่ยวกับ
จํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของ
จํานวนจริงเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ
การเทากัน การไม
เทากัน และนําไปใชได
มาตรฐาน ค ๑.๔
เขาใจระบบจํานวน
และนําสมบัติเกี่ยวกับ
จํานวนไปใช
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจสมบัติของ
จํานวนจริงเกี่ยวกับ
การบวก การคูณ
การเทากัน การไม
เทากัน และนําไปใชได
มาตรฐาน ค ๒.๑
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
การวัดวัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่ง
ที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการ
คาดคะเนระยะทาง
และความสูง

-เฉลยโจทย
แบบ
ทดสอบ๓ขอ
-วิธีการคิด

ใบโจทย
แบบทดสอบ

-ทําขอสอบ๒ ใบขอสอบ
ขอๆละ๑๐
คะแนน
-เฉลยขอสอบ

-โจทยตัวอยาง ใบความรู
-วิธีการคิด
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

-

ประเมินจาก
การทําขอสอบ

-

ประเมินความรู
ความเขาใจ

๒๐

๑๔๓

๑๐

๒

๑๑

๒

มาตรฐาน ค ๒.๒แก
ปญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหา
เกี่ยวกับระยะทางและ
ความสูงโดยใช
อัตราสวนตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
การวัดและคาดคะเน
ขนาดของสิ่งที่ตองการ
วัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุมในการ
คาดคะเน ระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก
ปญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหา
เกี่ยวกับระยะทางและ
ความสูงโดยใช
อัตราสวนตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
การวัดวัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่ง
ที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ

-โจทยตัวอยาง ใบความรู
-วิธีการคิด
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมินความรู
ความเขาใจ

-เฉลยโจทย
แบบ
ทดสอบ๕ขอ
-วิธีการคิด

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

ใบโจทย
แบบทดสอบ

๑๔๔

๑๒

๒

๑๓

๒

ของมุม ในการ
คาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก
ปญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหา
เกี่ยวกับระยะทางและ
ความสูงโดยใช
อัตราสวนตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
การวัดวัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่ง
ที่ตองการวัด
ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการ
คาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แก
ปญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหา
เกี่ยวกับระยะทางและ
ความสูงโดยใช
อัตราสวนตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๒.๑
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
การวัดวัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่ง
ที่ตองการวัด

-เฉลยโจทย
แบบ
ทดสอบ๕ขอ
-วิธีการคิด

ใบโจทย
แบบทดสอบ

-ทําขอสอบ๒ ใบขอสอบ
ขอๆละ๕
คะแนน
-เฉลยขอสอบ

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

-

ประเมินจาก
การทําขอสอบ

๑๔๕

เลขยก
กําลัง

๑๔

๒

ตัวชี้วัด
๑.ใชความรูเรื่อง
อัตราสวนตรีโกณมิติ
ของมุม ในการ
คาดคะเนระยะทาง
และความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒แก
ปญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
๑. แกโจทยปญหา
เกี่ยวกับระยะทางและ
ความสูงโดยใช
อัตราสวนตรีโกณมิติ
มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern)
ความสัมพันธและ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอด
ในเรื่องเซตและการ
ดําเนินการของเซต
๒. เขาใจและสามารถใช
การใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย
๓. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความสัมพันธ
และฟงกชัน เขียน
แสดงความสัมพันธและ
ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ
และสมการ

-โจทยตัวอยาง ใบความรู
-วิธีการคิด
-โจทย
เพิ่มเติม

-

ประเมินความรู
ความเขาใจ

๒๐

๑๔๖
๑๕

๒

๑๖

๒

มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอด
ในเรื่องเซตและการ
ดําเนินการของเซต
๒. เขาใจและสามารถใช
การใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย
๓. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความสัมพันธ
และฟงกชัน เขียน
แสดงความสัมพันธและ
ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ
และสมการ
มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอด
ในเรื่องเซตและการ
ดําเนินการของเซต
๒. เขาใจและสามารถใช
การใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย
๓. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความสัมพันธ

-โจทยตัวอยาง ใบความรู
-วิธีการคิด
-โจทย
เพิ่มเติม

-

ประเมินความรู
ความเขาใจ

-การใชทฤษฎี ใบความรู
บท
-โจทยตัวอยาง

-

ประเมินความรู
ความเขาใจ

๑๔๗

๑๗

๒

๑๘

๒

และฟงกชัน เขียน
แสดงความสัมพันธและ
ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ
และสมการ
มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอด
ในเรื่องเซตและการ
ดําเนินการของเซต
๒. เขาใจและสามารถใช
การใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย
๓. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความสัมพันธ
และฟงกชัน เขียน
แสดงความสัมพันธและ
ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ
และสมการ
มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอด
ในเรื่องเซตและการ
ดําเนินการของเซต

-เฉลยโจทย
แบบ
ทดสอบ๕ขอ
-วิธีการคิด

ใบโจทย
แบบทดสอบ

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

-เฉลยโจทย
แบบ
ทดสอบ๕ขอ
-วิธีการคิด

ใบโจทย
แบบทดสอบ

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

๑๔๘

๑๙

๒

๒. เขาใจและสามารถใช
การใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย
๓. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความสัมพันธ
และฟงกชัน เขียน
แสดงความสัมพันธและ
ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ
และสมการ
มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern)
ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๑. มีความคิดรวบยอด
ในเรื่องเซตและ การ
ดําเนินการของเซต
๒. เขาใจและสามารถใช
การใหเหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย
๓. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความสัมพันธ
และฟงกชัน เขียน
แสดงความสัมพันธและ
ฟงกชันในรูปตาง ๆ
เชน ตาราง กราฟ
และสมการ

-ทําขอสอบ๒ ใบขอสอบ
ขอๆละ๕
คะแนน
-เฉลยขอสอบ

-

ประเมินจาก
การทําขอสอบ

๑๔๙

หนวยการ
เรียนรู

อัตราสวน
ตรีโกณมิติ

สัปดาห ระยะเวลา
ที่
(ชั่วโมง)

๑

๒

๒

๓

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะหแบบ
รูป (pattern)
ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๔. เขาใจความหมายของ
ลําดับและหาพจนทั่วไป
ของลําดับจํากัด
๕. เขาใจความหมายของ
ลําดับเลขคณิต และ
ลําดับเรขาคณิต หาพจน
ตาง ๆ ของลําดับเลข
คณิตและลําดับ
เรขาคณิต และนําไปใช
มาตรฐาน ค ๔.๑
เขาใจและวิเคราะหแบบ
รูป (pattern)
ความสัมพันธ และ
ฟงกชัน
ตัวชี้วัด
๔. เขาใจความหมายของ
ลําดับและหาพจนทั่วไป
ของลําดับจํากัด
๕. เขาใจความหมายของ
ลําดับเลขคณิต และ
ลําดับเรขาคณิต หาพจน

กิจกรรมการ
เรียนรู

สื่อ/แหลง
ชิ้นงาน
การเรียนรู

-การใชรูป
ใบความรู
สามเหลี่ยมมุม
ฉาก
-โจทยตัวอยาง

-

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ค๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๓๕

-การใชทฤษฎี ใบความรู
บท
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๑๕๐
ตาง ๆ ของลําดับเลข
คณิตและลําดับ
เรขาคณิต และนําไปใช
๓

๒

๔

๒

มาตรฐาน ค ๔.๒
ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical
model)อื่น ๆ แทน
สถานการณตาง ๆ ตลอด
จนแปลความหมาย และ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๖. เขาใจความหมายของ
ผลบวก n พจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต หา
ผลบวก n พจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิตโดยใช
สูตรและนําไปใช
มาตรฐาน ค ๔.๒
ใชนิพจน สมการ
อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical
model)อื่น ๆ แทน
สถานการณตาง ๆ ตลอด
จนแปลความหมาย และ
นําไปใชแกปญหา
ตัวชี้วัด
๖. เขาใจความหมายของ

-การใชรูป
ใบความรู
สามเหลี่ยมมุม
ฉากของมุม
๔๕
๓๐และ ๖๐
หาคา
อัตราสวน
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรูความ
เขาใจ

-การใชรูป
ใบความรู
สามเหลี่ยมมุม
ฉากของมุม
๔๕
๓๐และ ๖๐
หาคา
อัตราสวน
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรูความ
เขาใจ

๑๕๑
ผลบวก n พจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต หา
ผลบวก n พจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิตโดยใช
สูตรและนําไปใช

๕- ๗

๖

๘

๒

มาตรฐาน ค ๕.๑
เขาใจและใชวิธีการทาง
สถิติในการวิเคราะห
ขอมูล
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจวิธีการสํารวจ
ความคิดเห็นอยางงาย
๒. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน ฐานนิยม
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปอรเซ็นไทลของ
ขอมูล
๓. เลือกใชคากลางที่
เหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค
มาตรฐาน ค ๕.๑
เขาใจและใชวิธีการทาง
สถิติในการวิเคราะห
ขอมูล
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจวิธีการสํารวจ
ความคิดเห็นอยางงาย
๒. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน ฐานนิยม

-การสรางรูป ใบความรู
จากโจทย
-การใช
อัตราสวนของ
มุม๓๐, ๔๕
และ ๖๐
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรูความ
เขาใจ

-เฉลยโจทย
แบบทดสอบ
๕ขอ
-วิธีการคิด

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

ใบโจทย
แบบทด
สอบ

๑๕๒

๙

๒

๑๐

๒

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปอรเซ็นไทลของ
ขอมูล
๓. เลือกใชคากลางที่
เหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค
มาตรฐาน ค ๕.๑
เขาใจและใชวิธีการทาง
สถิติในการวิเคราะห
ขอมูล
ตัวชี้วัด
๑. เขาใจวิธีการสํารวจ
ความคิดเห็นอยางงาย
๒. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน ฐานนิยม
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปอรเซ็นไทลของ
ขอมูล
๓. เลือกใชคากลางที่
เหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค
มาตรฐาน ค ๕.๑
เขาใจและใชวิธีการทาง
สถิติในการวิเคราะห
ขอมูล
ตัวชี้วัด
๑.เขาใจวิธีการสํารวจ
ความคิดเห็นอยางงาย
๒.หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน ฐานนิยม
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปอรเซ็นไทลของ
ขอมูล

-เฉลยโจทย
แบบทดสอบ
๕ ขอ
-วิธีการคิด

ใบโจทย
แบบทด
สอบ

-ทําขอสอบ๒ ใบขอสอบ
ขอๆละ๑๐
คะแนน
-เฉลยขอสอบ

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

-

ประเมินจาก
การทํา
ขอสอบ

๑๕๓

ลําดับและ
อนุกรม

๑๑

๑๒

๑

๒

๓.เลือกใชคากลางที่
เหมาะสมกับขอมูลและ
วัตถุประสงค
มาตรฐาน ค ๕.๒
ใชวิธีการทางสถิติและ
ความรูเกี่ยวกับความนา
จะเปนในการคาด การณ
ไดอยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑.นําผลที่ไดจากการ
สํารวจความคิดเห็นไปใช
คาดการณในสถานการณ
ที่กําหนดให
๒.อธิบายการทดลองสุม
เหตุการณความนาจะเปน
ของเหตุการณ และนํา
ผลที่ไดไปใชคาดการณ
ในสถานการณที่
กําหนดให
มาตรฐาน ค ๕.๒
ใชวิธีการทางสถิติและ
ความรูเกี่ยวกับความนา
จะเปนในการคาด การณ
ไดอยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑. นําผลที่ไดจากการ
สํารวจความคิดเห็นไปใช
คาดการณในสถานการณ
ที่กําหนดให
๒. อธิบายการทดลองสุม
เหตุการณความนาจะเปน
ของเหตุการณ และนํา
ผลที่ไดไปใชคาดการณ

-โจทยตัวอยาง ใบความรู
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรูความ
เขาใจ

๓๐

-โจทยตัวอยาง ใบความรู
-วิธีการคิด
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรูความ
เขาใจ

๑๕๔

๑๓

๓

๑๔

๓

ในสถานการณที่
กําหนดให
มาตรฐาน ค ๕.๒
ใชวิธีการทางสถิติและ
ความรูเกี่ยวกับความนา
จะเปนในการคาด การณ
ไดอยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑. นําผลที่ไดจากการ
สํารวจความคิดเห็นไปใช
คาดการณในสถานการณ
ที่กําหนดให
๒. อธิบายการทดลองสุม
เหตุการณความนาจะเปน
ของเหตุการณ และนํา
ผลที่ไดไปใชคาดการณ
ในสถานการณที่
กําหนดให
มาตรฐาน ค ๕.๒
ใชวิธีการทางสถิติและ
ความรูเกี่ยวกับความนา
จะเปนในการคาด การณ
ไดอยางสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
๑. นําผลที่ไดจากการ
สํารวจความคิดเห็นไปใช
คาดการณในสถานการณ
ที่กําหนดให
๒. อธิบายการทดลองสุม
เหตุการณความนาจะเปน
ของเหตุการณ และนํา
ผลที่ไดไปใชคาดการณ

-วิธีการคิด
ใบความรู
-การใชสูตร
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรูความ
เขาใจ

-วิธีการคิด
ใบความรู
-การใชสูตร
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรูความ
เขาใจ

๑๕๕

๑๕

๓

๑๖

๓

๑๗

๒

๑๘

๒

ในสถานการณที่
กําหนดให
มาตรฐาน ค ๕.๓ใช
ความรูเกี่ยวกับสถิติและ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชขอมูลขาวสารและ
คาสถิติชวยในการ
ตัดสินใจ
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช
ความรูเกี่ยวกับสถิติและ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชขอมูลขาวสารและ
คาสถิติชวยในการ
ตัดสินใจ
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช
ความรูเกี่ยวกับสถิติและ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชขอมูลขาวสารและ
คาสถิติชวยในการ
ตัดสินใจ
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช
ความรูเกีย่ วกับสถิติและ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ

-วิธีการคิด
ใบความรู
-การใชสูตร
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรูความ
เขาใจ

-วิธีการคิด
ใบความรู
-การใชสูตร
-โจทยตัวอยาง
-โจทยเพิ่มเติม

-

ประเมิน
ความรูความ
เขาใจ

-เฉลยโจทย ใบโจทย
แบบ
แบบทด
ทดสอบ ๕ ขอ สอบ
-วิธีการคิด

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

-เฉลยโจทย ใบโจทย
แบบ
แบบทด
ทดสอบ ๕ ขอ สอบ
-วิธีการคิด

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

๑๕๖

๑๙

๒

๒๐

๒

แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชขอมูลขาวสารและ
คาสถิติชวยในการ
ตัดสินใจ
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช
ความรูเกี่ยวกับสถิติและ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชขอมูลขาวสารและ
คาสถิติชวยในการ
ตัดสินใจ
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช
ความรูเกี่ยวกับสถิติและ
ความนาจะเปนชวยใน
การตัดสินใจและ
แกปญหา
ตัวชี้วัด
๑.ใชขอมูลขาวสารและ
คาสถิติชวยในการ
ตัดสินใจ

-เฉลยโจทย ใบโจทย
แบบ
แบบทด
ทดสอบ ๕ ขอ สอบ
-วิธีการคิด

-

ประเมิน
จากการ
ซักถาม

-ทําขอสอบ ๒ ใบขอสอบ
ขอๆละ๑๐
คะแนน
-เฉลยขอสอบ

-

ประเมินจาก
การทํา
ขอสอบ

๑๕๗

หนวยการ
เรียนรู

สัปดา
หที่

ระยะ
เวลา
ชั่วโมง

การประยุกต๑
๑. เศษซอน
๑-๔

๔

๒.รอยละ

๕-๘

๔

๓. กําไร
ขาดทุน

๙๑๒

๓

๔.ดอกเบี้ย

๑๓๑๕

๓

๑๖

๑

ผลการเรียนรู

๑.ใชความรูและทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรแกปญหา
เกี่ยวกับเศษซอนได
๒.ใชความรูและทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรแกปญหา
เกี่ยวกับรอยละ กําไรขาดทุน และดอกเบี้ย
ได
๒.ใชความรูและทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรแกปญหา
เกี่ยวกับรอยละ กําไรขาดทุน และดอกเบี้ย
ได
๒.ใชความรูและทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรแกปญหา
เกี่ยวกับรอยละ กําไรขาดทุน และดอกเบี้ย
ได

กิจกรรมการ สื่อ/แหลง
เรียนรู
การเรียนรู

ชิ้นงาน/
ภาระงาน

การประเมิน
การเรียนรู

บวก ลบ
คูณ หาร
เศษซอน

ใบงาน

แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

โจทยปญ
 หา
รอยละ

ใบงาน

แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

โจทยปญ
 หา
กําไรขาดทุน

ใบงาน

แบบฝกหัด แบบฝกหัด

โจทยปญ
 หา
ดอกเบี้ย

ใบงาน

แบบฝกหัด ใบงาน

แบบทดสอบ

ใบงาน

ใบงาน

ตรวจใบงาน

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัส ค๒๑๒๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๐

๑๕๘
จํานวนและ
ตัวเลข
๑.ตัวเลขชนิด
ตางๆ

๑๗

๑

๒.ระบบตัวเลข ๑๘โรมัน
๑๙
๓.ระบบตัวเลข ๒๐ฐานตางๆ
๒๑

๒

๔.การบวก ลบ ๒๒คูณและหา
๒๓
ระบบตัวเลข
ฐานตางๆ

๒

๒๔

๑

๒๕

๑

๒.เลขยกกําลัง
ที่มีฐานเปน
เลขยกกําลัง

๒๖

๑

๓.กฎของเลข

๒๗

๑

บทประยุกต
ของเลขยก
กําลัง
๑.เลขยกกําลัง

๒

๓.อานและเขียนตัวเลข ประวัติ
แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
โรมันได
เกี่ยวกับการ
แบบฝกหัด
นับ
๓.อานและเขียนตัวเลข การเขียน
แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
โรมันได
ตัวเลขโรมัน
แบบฝกหัด
๔.บอกคาของเลขโดด เขียนตัวเลข แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
ในตัวเลขฐานตางๆ ที่ ที่กําหนดให
แบบฝกหัด
กําหนดได
เปนตัวเลข
ฐานตางๆได
๕.เขียนตัวเลขที่
กําหนดใหเปนตัวเลข
ฐานตางๆ ได

๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
จํานวนเต็มและเลขยก
กําลังในการแกปญหา
ได

บวก ลบ
แบบฝกหัด แบบฝกหัด แบบฝกหัด
คูณ และ
หารระบบ
ตัวเลขฐาน
ตางๆ
แบบทดสอบ
ใบงาน ตรวจ
แบบทดสอบ

การคูณและ แบบฝกหัด แบบฝกหัด
การหารเลข
ยกกําลังที่มี
ฐานเทากัน
และไม
เทากัน
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
หาเลขยก
แบบฝกหัด แบบฝกหัด
จํานวนเต็มและเลขยก กําลังที่มีฐาน
กําลังในการแกปญหา เปนเลขยก
ได
กําลัง
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
การหากฎ แบบฝกหัด แบบฝกหัด

ตรวจ
แบบฝกหัด

ตรวจ
แบบฝกหัด

ตรวจ

๑๕

๑๕๙
ยกกําลัง

๔.เลขยกกําลัง
ที่มีเลขชี้กําลัง
เปนตัวแปร

๒๘

๑

๕.สัญกรณ
วิทยาศาสตร

๒๙

๑

๖.กําลังสอง
และรากที่สอง

๓๐

๑

๗. กําลังสาม
และรากที่สอง

๓๑

๑

๓๒

๑

๓๓๓๔

๒

๓๕๓๖

๒

การสราง
๑.การสราง
สวนของ
เสนตรงใหยาว
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด
๒.การสรางมุม
ใหมีขนาดตาม

จํานวนเต็มและเลขยก
กําลังในการแกปญหา
ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
จํานวนเต็มและเลขยก
กําลังในการแกปญหา
ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
จํานวนเต็มและเลขยก
กําลังในการแกปญหา
ได

ของเลขยก
กําลัง

แบบฝกหัด

เลขยกกําลัง แบบฝกหัด แบบฝกหัด
ที่มีเลขชี้
กําลังเปนตัว
แปร
สัญกรณทยา แบบฝกหัด แบบฝกหัด
ศาสตร

ตรวจ
แบบฝกหัด

๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
จํานวนเต็มและเลขยก
กําลังในการแกปญหา
ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
จํานวนเต็มและเลขยก
กําลังในการแกปญหา
ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
จํานวนเต็มและเลขยก
กําลังในการแกปญหา
ได

หากําลังสอง
และรากที่
สอง

ตรวจ
แบบฝกหัด

หากําลังสาม แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
และรากที่
แบบฝกหัด
สอง
ทํา
แบบทดสอบ

-

ใบงาน

๗.ใชการสรางพื้นฐาน การสราง
แบบฝกหัด แบบฝกหัด
สรางรูปที่ซบั ซอนขึ้นได สวนของ
เสนตรงให
ยาวตาม
เงื่อนไขที่
กําหนด
๗.ใชการสรางพื้นฐาน การสรางมุม แบบฝกหัด แบบฝกหัด
สรางรูปที่ซับซอนขึ้นได ใหมีขนาด

ตรวจใบงาน

ตรวจ
แบบฝกหัด

ตรวจ
แบบฝกหัด

๒๐

๑๖๐
เงื่อนไขที่
กําหนด
๓.การสรางรูป
สามเหลี่ยม
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด
๔.การสรางรูป
สี่เหลี่ยมตาม
เงื่อนไขที่
กําหนด

๓๗

๑

๓๘๓๙

๑

๔๐

๑

ตามเงื่อนไข
ที่กําหนด
๗.ใชการสรางพื้นฐาน การสรางรูป แบบฝกหัด แบบฝกหัด
สรางรูปที่ซับซอนขึ้นได สามเหลี่ยม
ตามเงื่อนไข
ที่กําหนด
๗.ใชการสรางพื้นฐาน การสรางรูป แบบฝกหัด แบบฝกหัด
สรางรูปที่ซับซอนขึ้นได สี่เหลี่ยมตาม
เงื่อนไขที่
กําหนด
แบบทดสอบ
ใบงาน

ตรวจ
แบบฝกหัด

ตรวจ
แบบฝกหัด

ตรวจใบงาน

๑๕

๑๖๑

สัปดา
หนวยการเรียนรู
หที่
ทศนิยมเศษสวน
และการประยุกต
๑.การ
เปรียบเทียบ
เศษสวน

ระยะ
เวลา ผลการเรียนรู
ชั่วโมง

กิจกรรมการ
เรียนรู

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

ชิ้นงาน/ การประเมิน
ภาระงาน การเรียนรู

๑-๒

๒

๑.
เปรียบเทียบ
เศษสวน

ทศนิยม เศษสวน
และการประยุกต

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

๒.การบวกการ
ลบเศษสวน

๓-๔

๒

การบวกการลบ
เศษสวน

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

๓.การคูณและ
การหารเศษสวน

๕-๖

๒

การคูณและการ
หารเศษสวน

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

๔.เศษสวนกับ
ทศนิยม

๗-๘

๒

๒. บวก ลบ
คูณ หาร
เศษสวน
พรอมทั้งแก
โจทยปญหา
เกี่ยวกับ
เศษสวนได
๒. บวก ลบ
คูณ หาร
เศษสวน
พรอมทั้งแก
โจทยปญหา
เกี่ยวกับ
เศษสวนได
๒. บวก ลบ
คูณ หาร
เศษสวน
พรอมทั้งแก
โจทยปญหา
เกี่ยวกับ

เศษสวนกับ
ทศนิยม

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัส ค๒๑๒๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

๑๖๒

๕.การ
เปรียบเทียบ
ทศนิยม

๙-๑๐

๒

๖.การบวก ลบ
คูณ หารทศนิยม

๑๑๑๓

๓

เศษสวนได
๓. เขียน
เศษสวนในรูป
ทศนิยม และ
เขียนทศนิยม
ซ้ําศูนยในรูป
เศษสวนได
๔.
เปรียบเทียบ
ทศนิยมได
๕.บวก ลบ
คูณ หาร
ทศนิยม
พรอมทั้งแก
โจทยปญหา
เกี่ยวดับ
เศษสวนได

๑๔

การเปรียบเทียบ
ทศนิยม

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

การบวก ลบ คูณ
หารทศนิยม

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

ทําแบบทดสอบ

-

ใบงาน

ตรวจ
แบบทดสอบ

พหุนาม
๑.การบวกและ
การลบเอกนาม

๑๕๑๘

๔

๒.พหุนาม

๑๙๒๐

๒

๓.การบวกการ
ลบพหุนาม

๒๑๒๔

๔

๔.การคูณพหุ
นาม

๒๕๒๙

๕

๖.บวก ลบ
คูณ หาร
พหุนามได
๖.บวก ลบ
คูณ หาร
พหุนามได
๖.บวก ลบ
คูณ หาร
พหุนามได
๖.บวก ลบ
คูณ หาร
พหุนามได

การบวกและการ
ลบเอกนาม

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

พหุนาม

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

การบวกการลบ
พหุนาม

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

การคูณพหุนาม

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

๒๕

๑๖๓
๕.การหารเอก
นามและพหุนาม

๓๐๓๓

๔

๓๔

๑

๑.การอางเหตุผล
โดยใชความรู
พื้นฐาน

๓๕

๑

๒.การใหเหตุผล
แบบนิรนัย

๓๖๓๗

๒

๓.การใหเหตุผล
แบบอุปนัย

๓๘๓๙

๒

๖.บวก ลบ
คูณ หาร
พหุนามได

การหารเอกนาม
และพหุนาม
ทําแบบทดสอบ

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด
-

แบบทด
สอบ

ตรวจ
แบบทดสอบ

การเตรียมความ
พรอมในการให
เหตุผล
๗.แสดง
เหตุผลโดย
การอางอิง
ความรู ขอมูล
หรือ
ขอเท็จจริง
หรือสราง
แผนภาพได
๘.ใชภาษา
และ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการให
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร
อยางงายได
๘.ใชภาษา
และ
สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร
ในการให
เหตุผลทาง
คณิตศาสตร
อยางงายได

การอางเหตุผล
โดยใชความรู
พื้นฐาน

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

การใหเหตุผล
แบบนิรนัย

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

การใหเหตุผล
แบบอุปนัย

แบบฝกหัด แบบฝกหัด ตรวจ
แบบฝกหัด

๓๐

๑๖๔
๔๐

ทําแบบทดสอบ

-

แบบทด
สอบ

ตรวจ
แบบทดสอบ

๑๕

๑๖๕

โครงสรางรายวิชา
โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ค๒๒๒๐๑

หนวยการ
เรียนรู

สัปดา
หที่

สมบัติของเลข
ยกกําลัง

๑

๒

๓

ระยะ
เวลา
ผลการเรียนรู
ชั่วโมง
๒ ๑. หาผลคูณและผลหาร
ของเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้
กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
๒.ใชสมบัติของเลขยก
กําลังในการแกปญหา
๓.เขียนแสดงจํานวนที่มีคา
นอยๆหรือมากๆในรูป A
× ๑๐nเมื่อ
๑≤ A <๑๐ และ n แทน
จํานวนเต็ม
๒ ๑.หาผลคูณและผลหาร
ของเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้
กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
๒.ใชสมบัติของเลขยก
กําลังในการแกปญหา
๓.เขียนแสดงจํานวนทีมีคา
นอยๆหรือมากๆในรูป A
× ๑๐nเมื่อ
๑≤ A <๑๐ และ n แทน
จํานวนเต็ม
๒ ๑.หาผลคูณและผลหาร
ของเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้
กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
๒.ใชสมบัติของเลขยก
กําลังในการแกปญหา

ชิ้นงาน
การประเมิน
/ภาระ
การเรียนรู
งาน
ทดสอบกอน แบบทดสอบ
ประเมิน
เรียน
กอนเรียน
ความรู ความ
อธิบาย
ใบความรู
เขาใจ
พรอม
ใบงาน
ยกตัวอยาง
กิจกรรมการ สื่อ/แหลง
เรียนรู
การเรียนรู

คะแนน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

-

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

๑๖๖

พหุนามและ
เศษสวนของ
พหุนาม

๔

๒

๕

๒

๖

๒

๗

๒

๓.เขียนแสดงจํานวนทีมีคา
นอยๆหรือมากๆในรูป A
× ๑๐nเมื่อ
๑≤ A <๑๐ และ n แทน
จํานวนเต็ม
๑.หาผลคูณและผลหาร
ของเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้
กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
๒.ใชสมบัติของเลขยก
กําลังในการแกปญหา
๓.เขียนแสดงจํานวนทีมีคา
นอยๆหรือมากๆในรูป A
× ๑๐nเมื่อ
๑≤ A <๑๐ และ n แทน
จํานวนเต็ม
๑.หาผลคูณและผลหาร
ของเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้
กําลังเปนจํานวนเต็มบวก
๒.ใชสมบัติของเลขยก
กําลังในการแกปญหา
๓. เขียนแสดงจํานวนทีมี
คานอยๆหรือมากๆในรูป
A × ๑๐nเมื่อ
๑≤ A <๑๐ และ n แทน
จํานวนเต็ม
๔.บวกลบคูณและหารพหุ
นามได
๕.บวกลบคูณและหาร
เศษสวนของ
พหุนามอยางงายได
๔.บวกลบคูณและหารพหุ
นามได
๕.บวกลบคูณและหาร

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

ทดสอบหลัง
เรียน
อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

แบบทดสอบ
หลังเรียน
ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

๑๕

ทดสอบกอน
เรียน
อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง
อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

แบบทดสอบ
กอนเรียน
ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

๑๖๗

การประยุกต

๘

๒

๙

๒

๑๐

๒

๑๑

๒

๑๒

๒

๑๓

๒

๑๔

๒

เศษสวนของ
พหุนามอยางงายได
๔.บวกลบคูณและหารพหุ
นามได
๕.บวกลบคูณและหาร
เศษสวนของ
พหุนามอยางงายได
๔.บวกลบคูณและหารพหุ
นามได
๕.บวกลบคูณและหาร
เศษสวนของ
พหุนามอยางงายได
๔.บวกลบคูณและหารพหุ
นามได
๕.บวกลบคูณและหาร
เศษสวนของ
พหุนามอยางงายได
๔.บวกลบคูณและหารพหุ
นามได
๕.บวกลบคูณและหาร
เศษสวนของ
พหุนามอยางงายได
๔.บวกลบคูณและหารพหุ
นามได
๕.บวกลบคูณและหาร
เศษสวนของ
พหุนามอยางงายได
๔.บวกลบคูณและหารพหุ
นามได
๕.บวกลบคูณและหาร
เศษสวนของ
พหุนามอยางงายได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมินวามรู
ความเขาใจ

๑๕

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

ทดสอบหลัง
เรียน
อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง
ทดสอบกอน

แบบทดสอบ
หลังเรียน
ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

๑๕

แบบทดสอบ

-

ประเมิน

-

๑๖๘
เกี่ยวกับ
อัตราสวนและ
รอยละ

๑๕

๒

๑๖

๒

๑๗

๒

๑๘

๒

อัตราสวนสัดสวนและรอย
ละแกปญหาหรือ
สถานการณตางๆได
๗.ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
อัตราสวนสัดสวนและรอย
ละแกปญหาหรือ
สถานการณตางๆได
๗.ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
อัตราสวนสัดสวนและรอย
ละแกปญหาหรือ
สถานการณตางๆได
๗.ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
อัตราสวนสัดสวนและรอย
ละแกปญหาหรือ
สถานการณตางๆได
๗.ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
อัตราสวนสัดสวนและรอย
ละแกปญหาหรือ
สถานการณตางๆได
๗.ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่

เรียน
อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

กอนเรียน
ใบความรู
ใบงาน

ความรู ความ
เขาใจ

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

๕

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

๑๐

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

๑๖๙

๑๙

๒

๒๐

๒

ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
อัตราสวนสัดสวนและรอย
ละแกปญหาหรือ
สถานการณตางๆได
๗.ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได
๖.ใชความรูเกี่ยวกับ
อัตราสวนสัดสวนและรอย
ละแกปญหาหรือ
สถานการณตางๆได
๗.ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่
ได

อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

-

ทดสอบหลัง
เรียน
อธิบาย
พรอม
ยกตัวอยาง

แบบทดสอบ
หลังเรียน
ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ

๑๐

๑๗๐

หนวยการ
เรียนรู
การแยก ตัว
ประกอบ
ของพหุนาม
ดีกรีสอง

สัป
ระยะ
ดาห เวลา
ผลการเรียนรู
ที่ (ชั่วโมง)
๑
๒
๑.แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองตัวแปร
เดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของ
แตละพจนเปนจํานวนเต็ม
และมีสัมประสิทธิ์ของแต
ละพจนในพหุนามตัว
ประกอบเปนจํานวนเต็ม
๒
๒
๑.แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองตัวแปร
เดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของ
แตละพจนเปนจํานวนเต็ม
และมีสัมประสิทธิ์ของแต
ละพจนในพหุนามตัว
ประกอบเปนจํานวนเต็ม
๓
๒
๑.แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองตัวแปร
เดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของ
แตละพจนเปนจํานวนเต็ม
และมีสัมประสิทธิ์ของแต
ละพจนในพหุนามตัว
ประกอบเปนจํานวนเต็ม
๔
๒
๑.แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองตัวแปร
เดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของ
แตละพจนเปนจํานวนเต็ม
และมีสัมประสิทธิ์ของแต

ชิ้นงาน
การประเมิน
/ภาระ
การเรียนรู
งาน
ทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบ
ประเมิน
อธิบายพรอม
กอนเรียน
ความรู
ยกตัวอยาง
ใบความรู
ความเขาใจ
ใบงาน
กิจกรรมการ
เรียนรู

สื่อ/แหลง
การเรียนรู

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๒๒๒๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

-

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๑๐

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

๑๗๑

สมการกําลัง
สองตัวแปร
เดียว

๕

๒

๖

๒

๗

๒

๘

๑

๘

๑

ละพจนในพหุนามตัว
ประกอบเปนจํานวนเต็ม
๑.แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองตัวแปร
เดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของ
แตละพจนเปนจํานวนเต็ม
และมีสัมประสิทธิ์ของแต
ละพจนในพหุนามตัว
ประกอบเปนจํานวนเต็ม
๑.แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองตัวแปร
เดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของ
แตละพจนเปนจํานวนเต็ม
และมีสัมประสิทธิ์ของแต
ละพจนในพหุนามตัว
ประกอบเปนจํานวนเต็ม
๑.แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองตัวแปร
เดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของ
แตละพจนเปนจํานวนเต็ม
และมีสัมประสิทธิ์ของแต
ละพจนในพหุนามตัว
ประกอบเปนจํานวนเต็ม
๑.แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองตัวแปร
เดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของ
แตละพจนเปนจํานวนเต็ม
และมีสัมประสิทธิ์ของแต
ละพจนในพหุนามตัว
ประกอบเปนจํานวนเต็ม
๒. แกสมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๑๐

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

ทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบ
หลังเรียน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๑๐

ทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบ
กอนเรียน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

๑๗๒

๙

๒

๑๐

๒

๑๑

๒

๑๒

๒

๑๓

๒

๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได
๒. แกสมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได
๒. แกสมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได
๒. แกสมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได
๒. แกสมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได
๒. แกสมการกําลังสองตัว

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๑๐

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

อธิบายพรอม

ใบความรู

-

ประเมิน

-

๑๗๓

การแปรผัน

๑๔

๒

๑๕

๑

๑๕

๑

๑๖

๒

แปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได
๒. แกสมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได
๒. แกสมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได
๒. แกสมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยใชการ
แยกตัวประกอบได
๓. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใชการแยกตัว
ประกอบได
๔.เขียนสมการแสดงการ
แปรผันระหวางปริมาณ
สองจํานวนใดๆ ที่แปรผัน
ตอกันได
๕.แกปญหาหรือ
สถานการณที่กําหนดโดย

ยกตัวอยาง

ใบงาน

ความรู
ความเขาใจ

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๕

ทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบ
หลังเรียน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๑๐

ทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบ
อธิบายพรอม
กอนเรียน
ยกตัวอยาง
ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

๑๗๔

๑๗

๒

๑๘

๒

๑๙

๑

๑๙

๑

ใชความรูเกี่ยวกับการแปร
ผันได
๔.เขียนสมการแสดงการ
แปรผันระหวางปริมาณ
สองจํานวนใดๆ ที่แปรผัน
ตอกันได
๕.แกปญหาหรือ
สถานการณที่กําหนดโดย
ใชความรูเกี่ยวกับการแปร
ผันได
๔.เขียนสมการแสดงการ
แปรผันระหวางปริมาณ
สองจํานวนใดๆ ที่แปรผัน
ตอกันได
๕.แกปญหาหรือ
สถานการณที่กําหนดโดย
ใชความรูเกี่ยวกับการแปร
ผันได
๔.เขียนสมการแสดงการ
แปรผันระหวางปริมาณ
สองจํานวนใดๆ ที่แปรผัน
ตอกันได
๕.แกปญหาหรือ
สถานการณที่กําหนดโดย
ใชความรูเกี่ยวกับการแปร
ผันได
๔.เขียนสมการแสดงการ
แปรผันระหวางปริมาณ
สองจํานวนใดๆ ที่แปรผัน
ตอกันได
๕.แกปญหาหรือ
สถานการณที่กําหนดโดย
ใชความรูเกี่ยวกับการแปร

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๕

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

๑๗๕

๒๐

๑

๒๐

๑

ผันได
๔.เขียนสมการแสดงการ อธิบายพรอม
แปรผันระหวางปริมาณ
ยกตัวอยาง
สองจํานวนใดๆ ที่แปรผัน
ตอกันได
๕.แกปญหาหรือ
สถานการณที่กําหนดโดย
ใชความรูเกี่ยวกับการแปร
ผันได
๔.เขียนสมการแสดงการ ทดสอบหลังเรียน
แปรผันระหวางปริมาณ
สองจํานวนใดๆ ที่แปรผัน
ตอกันได
๕.แกปญหาหรือ
สถานการณที่กําหนดโดย
ใชความรูเกี่ยวกับการแปร
ผันได

ใบความรู
ใบงาน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๕

แบบทดสอบ
หลังเรียน

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๕

๑๗๖

หนวยการ
เรียนรู

สัปดา
หที่

กรณฑที่สอง

๑

ระยะ
เวลา
ชั่วโมง
๒

๑-๒

๒

๓-๔

การแยกตัว
ประกอบพหุ
นาม

๒

๔-๕

3

๖-๗

๒

ผลการเรียนรู

๑.บอกสมบัติ
ของกรณฑที่
สอง

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการ ชิ้นงาน
เรียนรู
/ภาระ
งาน
- ทดสอบกอนเรียน - แบบทดสอบ
- ถาม ตอบ
กอนเรียน
ประกอบการ
- ใบความรู
อธิบายพรอม
- ใบงาน
ยกตัวอยาง
- หนังสือเรียน

๒.นําสมบัติของ - ถาม ตอบ
กรณฑที่สองไป ประกอบการ
ใชแกปญหา
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
๓. หาผลบวก - ถาม ตอบ
ผลลบ
ประกอบการ
ผลคูณ และ
อธิบายพรอม
ผลหาร จํานวน ยกตัวอยาง
ที่อยูในรูป
กรณฑที่สอง
๔. นําความรู
- ถาม ตอบ
เกี่ยวกับกรณฑ ประกอบการ
ที่สองไปใช
อธิบายพรอม
แกปญหา
ยกตัวอยาง
๕.แยกตัว
- ถาม ตอบ
ประกอบของ
ประกอบการ
พหุนามดีกรีสอง อธิบายพรอม
โดยวิธีทําเปน ยกตัวอยาง
กําลังสอง
สมบูรณได

- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน

-

-

- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน

-

การประเมิน
การเรียนรู

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัส ค ๒๓๒๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

- ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ

๓

- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ

๔

๔

๔

๗

๑๗๗
๘-๑๐

สมการกําลัง
สอง

พาราโบลา

๒

๑๑๑๓

๒

๑๔-๑๕

๒

๑๖-๑๘

๒

๑๘-๒๐

๒

๖.แยกตัว
ประกอบของ
พหุนามดีกรีสูง
กวาสองที่มี
สัมประสิทธิ์ของ
แตละพจนเปน
จํานวนเต็มและ
ไดตัวประกอบที่
มีสัมประสิทธิ์
ของแตละพจน
เปนจํานวนเต็ม
โดยอาศัยวิธีทํา
เปนกําลังสอง
สมบูรณหรือใช
ทฤษฎีเศษเหลือ
ได
๗.แกสมการ
กําลังสองตัว
แปรเดียวได

- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ทดสอบหลังเรียน

- ทดสอบกอนเรียน
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

- แบบทดสอบ
กอนเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน

๘.แกโจทย
ปญหาเกี่ยวกับ
สมการกําลัง
สองตัวแปร
เดียวได
๙.เขียนกราฟ
พาราโบลาที่
กําหนดใหได

- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน

- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบการ

- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน

๑๐.บอก
ลักษณะของ

- แบบทดสอบ
หลังเรียน
- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน

-

- หนังสือเรียน
- ใบความรู

- ประเมิน
ความรู ความ
เขาใจ
- ประเมินจาก
แบบทดสอบ
หลังเรียน
- ประเมินจาก
การตรวจ
แบบฝกหัด

๘

- ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ

๗

- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ
- ประเมิน
แบบฝกหัด

๗

๘

๘

๑๗๘
กราฟ
พาราโบลาที่
กําหนดใหได

อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

- ใบงาน

- แบบฝกเสริม
ทักษะ

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค ๒๓๒๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สัปดา
หที่

๑.การให
เหตุผล
เกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยม
และสี่เหลี่ยม

๑-๒

ระยะ
เวลา
ชั่วโมง
๕

๓-๔

๕

๔-๙

๔

๑๐๑๔

๔

๒.ระบบ
สมการ

ผลการเรียนรู
๑.ใชสมบัติ
เกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยม
และรูป
สี่เหลี่ยมใน
การใหเหตุ
ผลได
๒.สรางและให
เหตุผล
เกี่ยวกับการ
สรางที่
กําหนดใหได
๓.แกระบบ
สมการสองตัว
แปรที่สมการ
มีดีกรีไมเกิน
สองที่
กําหนดใหได
๔.แกโจทย
ปญหา
เกี่ยวกับระบบ
สมการสองตัว

กิจกรรมการ
เรียนรู

ชิ้นงาน
สื่อ/แหลงการ
/ภาระ
เรียนรู
งาน
- แบบทดสอบ
กอนเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน

การประเมิน
การเรียนรู

คะแนน

หนวยการ
เรียนรู

- ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ

๗

- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
-

- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ

๘

- ถาม ตอบ
- หนังสือเรียน
ประกอบ
- ใบความรู
การอธิบายพรอม - ใบงาน
ยกตัวอยาง

- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ

๕

- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ

๕

- ทดสอบกอน
เรียน
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน

๑๗๙

๑๕๑๗

๓.วงกลม

๑๘๒๒

๒

๕

แปรที่สมการ
มีดีกรีไมเกิน
สองที่
กําหนดใหได
๕.ตระหนักถึง
ความ
สมเหตุสมผล
ของคําตอบที่
ได
๖.ใชสมบัติ
เกี่ยวกับ
วงกลมในการ
ใหเหตุผลและ
แกปญหาที่
กําหนดใหได
๗.บวกลบคูณ
และหาร
เศษสวนของ
พหุนามที่
กําหนดใหได

๔.เศษสวน ๒๓ของพหุนาม ๒๗

๓

๒๘๓๒

๓

๘.แกสมการ
เศษสวนของ
พหุนามได

๓๓๓๗

๓

๓๘๔๐

๑

๙.แกโจทย
ปญหา
เกี่ยวกับ
เศษสวนของ
พหุนามได
๑๐.ตระหนัก
ถึงความ

- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน

- ถาม ตอบ
ประกอบ
การอธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ทดสอบหลัง
เรียน
- ทดสอบกอน
เรียน
- ถาม ตอบ
ประกอบ
การอธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบ
การอธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบ
การอธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

- แบบทดสอบ
หลังเรียน
- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน

- ถาม ตอบ
ประกอบ

- หนังสือเรียน
- ใบความรู

-

- แบบทดสอบ
กอนเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน
- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน

- ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ
- ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ
- ประเมิน
แบบทดสอบ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
– แบบฝก
เสริมทักษะ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ
- ประเมิน
แบบฝกหัด
- แบบฝกเสริม
ทักษะ
- ประเมิน
แบบฝกหัด

๕

๑๕

๔

๔

๔

๓

๑๘๐
สมเหตุสมผล
ของคําตอบที่
ได

การอธิบายพรอม - ใบงาน
ยกตัวอยาง

- แบบฝกเสริม
ทักษะ

๑๘๑

หนวยการ
เรียนรู

สัปดาห
ที่

ระยะ
เวลา
ชั่วโมง

๑

๑

ปฐมนิแทศ

๑-๓

๘

๑.หาคาความ
จริงของประพจน

ผลการเรียนรู

ตรรกศาสตร
๓-๕

๘

๒.รูปแบบของ
ประพจนที่สมมูล
กัน

๕-๗

๘

๘

๓

๓.บอกไดวาการ
อางเหตุผลที่
กําหนดใหสมเหตุ
สมผลหรือไม
๔.มีความ คิด
รวบยอดเกี่ยว
กับระบบจํานวน
จริง

ระบบจํานวน
จริง
๙-๑๑

๑๐

๕.นําสมบัติ
ตางๆ เกี่ยวกับ
จํานวนจริง การ

กิจกรรมการ
เรียนรู

สื่อ/แหลงการ
เรียนรู

ชิ้นงาน

- ทดสอบกอน
เรียน
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ทดสอบกอน
เรียน
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม

- แบบทดสอบ

-

- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน
- แบบทดสอบ
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน
- แบบทดสอบ
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน

- หนังสือเรียน
- ใบความรู
- ใบงาน

-

การประเมินการ
เรียนรู( K,P,A)

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๑๒๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

ประเมิน
แบบฝกหัด

ประเมิน
แบบฝกหัด

๕

ประเมิน
แบบฝกหัด

๕

ประเมิน
ที่คั่น แบบฝกหัด
หนังสือ แบบทดสอบ

๑๐

ประเมิน
แบบฝกหัด
-

-

๕

ประเมิน
แบบฝกหัด

๑๘๒

๑๒

๔

๑๓ ๑๕

๑๓

๑๖ ๑๗

๑๐

๑๘

๕

๑๙๒๐

๑๐

ระบบสมการ
เชิงเสนและ
เมทริกซ

ดําเนินการไปใช
๖.แกสมการพหุ
นามตัวแปรเดียว
ดีกรีไมเกินสี่ได
๗.การแกสมการ
และอสมการในรูป
คาสัมบูรณได

. ๘.มีความ
คิดรวบยอดเกี่ยว
กับเมทริกซ และ
การดําเนิน
การของเมทริกซ
๙. หาดีเทอร
มิแนนต
ของ
เมทริกซn×n เมื่อ
n เปนจํานวนเต็ม
บวกไมเกินสี่
๑๐. วิเคราะห
และหาคําตอบ
ของระบบ
สมการเชิงเสน
โดยใชเมทริกซ
ได

ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ทดสอบหลัง
เรียน
- ทดสอบกอน
เรียน
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง

- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
- ทดสอบหลัง
เรียน

- แบบทดสอบ
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน
- แบบทดสอบ
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน

- แบบทดสอบ
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน

-

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

๑๐

ประเมิน
แบบฝกหัด
แบบทดสอบ

๑๐

ประเมิน
แบบฝกหัด

๕

ประเมิน
แบบฝกหัด

๑๐

ประเมิน
แบบฝกหัด
แบบทดสอบ

๕

-

- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน

-

- แบบทดสอบ
- ใบความรู
- ใบงาน
- หนังสือเรียน

-

๑๘๓

หนวยการ สัปดาห
เรียนรู
ที่
๑

เรขาคณิต
วิเคราะห

ภาคตัด
กรวย

ระยะ
เวลา
ผลการเรียนรู
ชั่วโมง
๑
ปฐม

๒-๓

๙

๔

๕

๕

๕

๖-๗

๖

สื่อ/แหลงการ ชิ้น
กิจกรรมการเรียนรู
งาน
เรียนรู

- ทดสอบกอนเรียน
นิเทศ
- ถาม ตอบ
ประกอบการ
อธิบายพรอม
ยกตัวอยาง
๑.หาระยะหาง
- ศึกษาใบความรู
ระหวาง จุดสองจุด - ถาม-ตอบ
จุดกึ่งกลาง
ประกอบการ
ระยะหางระหวาง อธิบาย
เสนตรงกับจุดได
๒.หาความชันของ - ศึกษาใบความรู
เสนตรงสมการ
- ถาม-ตอบ
เสนตรง เสนขนาน ประกอบการ
เสนตั้งฉากและนํา อธิบาย
ไปใชได
๓.นําความรูเรื่อง - ศึกษาใบความรู
เรขาคณิตวิเคราะห - ถาม-ตอบ
ไปใชแกปญหาได ประกอบการ
อธิบาย
- ทดสอบหลังเรียน
๔.เขียน
- ศึกษาใบความรู
ความสัมพันธที่มี
- ถาม-ตอบ
กราฟเปนภาคตัด ประกอบการ
กรวย เมื่อกําหนด อธิบาย
สวน ตาง ๆ ของ
ภาคตัดกรวยและ
เขียนกราฟ ของ

- ใบความรู
- ใบกิจกรรม
- แบบฝกหัด

-

- ใบความรู
- ใบกิจกรรม
- แบบฝกหัด

-

- ใบความรู
- ใบกิจกรรม
- แบบฝกหัด

-

- ใบความรู
- ใบกิจกรรม
- แบบฝกหัด
- แบบทดสอบ
- ใบความรู
- แบบฝกหัด
powerpoint

-

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)
ประเมิน
แบบฝกหัด

ประเมิน
แบบฝกหัด

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๑๒๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

-

๕

ประเมิน
แบบฝกหัด

๕

ประเมิน
แบบฝกหัด
แบบทดสอบ

๕

ประเมิน
แบบฝกหัด

๕

๑๘๔

๘-๙

๘

๑๐-๑๑

๘

๑๒-๑๓

๘

๑๔-๑๕

๑๐

๑๖-๑๘

๑๐

๑๙-๒๐

๑๐

ฟงกชัน

ทฤษฎี
จํานวน
เบื้องตน

ความ สัมพันธได
๔.เขียน
ความสัมพันธที่มี
กราฟเปนภาคตัด
กรวย เมื่อกําหนด
สวน ตาง ๆ ของ
ภาคตัดกรวยและ
เขียนกราฟ ของ
ความ สัมพันธได
๕.นําความรูเรื่อง
การเลื่อนแกน
ขนานไปใช
แกปญหาได
๔.เขียน
ความสัมพันธที่มี
กราฟเปนภาคตัด
กรวย เมื่อกําหนด
สวน ตาง ๆ ของ
ภาคตัดกรวยและ
เขียนกราฟ ของ
ความ สัมพันธได
๖. มีความ คิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับ
ฟงกชัน หาฟงกชัน
คอมโพสิท หาอิน
เวอรสฟงกชัน
๗.หาพีชคณิต ของ
ฟงกชันพรอมทั้ง
บอกโดเมน
และเรนจได
๘. เขาใจสมบัติของ
จํานวนเต็มและ
นําไปใชในการให

- ศึกษาใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย

- ใบความรู
- แบบฝกหัด
powerpoint

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

๕

- ศึกษาใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- ศึกษาใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- ทดสอบหลัง
เรียน

- ใบความรู
- แบบฝกหัด
powerpoint

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

๕

- ใบความรู
- แบบฝกหัด
powerpoint

-

ประเมิน
แบบฝกหัด
แบบทดสอบ

๑๐

- ศึกษาใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย

- ใบความรู
- ใบกิจกรรม
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

๑๐

- ศึกษาใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- ศึกษาใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ

- ใบความรู
- ใบกิจกรรม
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน
แบบฝกหัด
แบบทดสอบ

๕

- ใบความรู
- ใบกิจกรรม
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน
แบบฝกหัด
แบบทดสอบ

๑๐

๑๘๕
เหตุผลเกี่ยวกับการ
หารลงตัวได

อธิบาย
- ทดสอบหลังเรียน

๑๘๖

หนวยการ
เรียนรู

สัปดา
หที่

ฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียล
และฟงกชัน
ลอการิทึม

๑

ระยะ
เวลา
ผลการเรียนรู
ชั่วโมง
๔ ๑. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพ
เนนเชียลและเขียนกราฟ
ของฟงกชันที่กําหนดให

๒

๔

๑. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพ
เนนเชียลและเขียนกราฟ
ของฟงกชันที่กําหนดให

๓

๔

๒. หาคาลอการิทึม

๔

๔

๒. หาคาลอการิทึม

๕

๔

๓. แกสมการเอกซโพเนนเชียลและแกสมการ
ลอการิทึม

๖

๔

๔.นําความรูเรื่องฟงกชัน
เอกซโพเนนเชียลไปใช

กิจกรรมการ สื่อ/แหลงการ ชิ้นงาน/
เรียนรู
เรียนรู
ภาระงาน
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- เอกสารแนะ
แนวทาง

- เอกสารแนะ
แนวทาง
- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด
- เอกสารแนะ
แนวทาง

-

การ
ประเมิน
การเรียนรู
ประเมิน
แบบฝกหัด

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๒๒๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕

-

- ประเมิน
แบบฝกหัด

ที่คั่น
หนังสือ
สมบัติ
ลอการิทึม

- ประเมิน ๕
ชิ้นงาน
-ประเมิน
แบบฝกหัด

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

-

ประเมิน ๕
แบบฝกหัด

-

ประเมิน ๕
แบบฝกหัด

๑๘๗

หนวยการ
เรียนรู
ฟงกชัน
ตรีโกณมิติ

สัปดา
หที่
๗

ระยะเ
วลา
ผลการเรียนรู
(ชม.)
๔ ๕. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ

๘

๔

๖. หาคาของฟงกชันตรี
โกณมิติ

๙

๔

๖. หาคาของฟงกชันตรี
โกณมิติ

๑๐

๔

๗.เขียนกราฟของฟงกชัน
ตรีโกณมิติที่กําหนดให

๑๑

๔

๘. หาคาฟงกชันตรีโกณมิติ
ของผลบวกและ
ผลตางของจํานวนจริง
หรือมุม

- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย

- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด

กิจกรรมการ สื่อ/แหลงการ ชิ้นงาน/
เรียนรู
เรียนรู
ภาระงาน
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- วงกลมหนึ่ง
หนวย
- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย

- เอกสารแนะ แนวทาง
- วงกลมหนึ่ง
หนวย
- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด
- ใบความรู
- แบบฝกหัด

การ
ประเมิน
การเรียนรู
ประเมิน ๕
แบบฝกหัด

คะแนน

แกปญหา

ประเมิน ๕
แบบฝกหัด

- เอกสารแนะ แนวทาง
- แบบฝกหัด

ประเมิน
แบบฝกหัด

- เอกสารแนะ แนวทาง
- แบบฝกหัด

ประเมิน ๕
แบบฝกหัด

- เอกสารแนะ แผนพับ
แนวทาง
สรุปสูตร
- แบบฝกหัด ผลบวก
และ
ผลตางของ
มุม

- ประเมิน ๕
แบบฝกหัด
- ประเมิน
ชิ้นงาน

๑๘๘
๑๒

๔

๑๓

๔

๑๔

กําหนดการ
เชิงเสน

๘. หาคาฟงกชันตรีโกณ
มิติของผลบวกและ
ผลตางของจํานวนจริง
หรือมุม
๙. หาคาฟงกชันตรีโกณ
มิติของตัวผกผันของ
ฟงกชันตรีโกณมิติ
๑๐. พิสูจนเอกลักษณ
และแกสมการตรีโกณ
มิติ

๑๕

๑๐. พิสูจนเอกลักษณ
และแกสมการตรีโกณมิติ

๑๖

๑๓. นําความรูเรื่อง
ฟงกชันตรีโกณมิติและ
การประยุกตไปใชแกปญหา

๑๗

๔

๑๒. มีความรูความเขาใจ
พื้นฐานที่จะนํามาใชใน
กําหนดการเชิงเสน ไดแก
สมการเชิงเสน อสมการ
เชิงเสน ระบบของอสมการ
เชิงเสน จุดมุม

- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย
- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย

- ใบความรู
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

- ใบความรู
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน ๕
แบบฝกหัด

- ใบความรู
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน ๕
แบบฝกหัด

- ใบความรู
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน ๕
แบบฝกหัด

- ใบความรู
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน ๕
แบบฝกหัด

- ใบความรู
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

๑๘๙
๑๘

๔

๑๓. มีความรูความเขาใจ
เรื่องสมการเชิงเสนที่
สอดคลองกับคําตอบของ
ระบบอสมการขอจํากัด
๑๔. เขียนสมการจุดประสงค
อสมการขอจํากัด และหา
คําตอบของโจทยปญหา
กําหนดการเชิงเสนได

- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการ
อธิบาย

- ใบความรู
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน ๕
แบบฝกหัด

๑๙๐

สัป ระยะ
หนวยการ
ดา เวลา
ผลการเรียนรู
เรียนรู
หที่ ชั่วโมง
เวกเตอร ๑ ๔
๑. มีความคิดรวบยอด
ในสามมิติ
เกี่ยวกับเวกเตอรใน
สามมิติ
๒ ๔
๑. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเวกเตอรใน
สามมิติ
๓ ๔
๒. หาขนาดและ
ทิศทางของเวกเตอร

สื่อ/แหลงการ ชิ้นงาน/
กิจกรรมการเรียนรู
เรียนรู
ภาระงาน
- ศึกษาใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย
ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย
สอบยอย
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย

๔

๔

๓. หาผลบวก ผลลบ
ของเวกเตอร

- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย

๕

๔

๔. หาผลคูณเชิง
สเกลารและผลคูณเชิง
เวกเตอรและนําไปใช
ได

- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย

๖

๔

๔. หาผลคูณเชิง
สเกลารและผลคูณเชิง
เวกเตอรและนําไปใช
ได

- เอกสารแนะ
แนวทาง
- ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย

- ใบความรู
- ใบกิจกรรม
- แบบฝกหัด
- ใบกิจกรรม
- แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด
- เอกสารแนะ
แนวทาง
- เอกสาร
ฝกหัด
- แบบฝกหัด
แบบทดสอบ

-

-

-

การ
ประเมิน
การเรียนรู
ประเมิน
แบบฝกหัด

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๒๒๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕

ประเมิน
แบบฝกหัด ๕
- ทดสอบ
ประเมิน
แบบฝกหัด

-

- ประเมิน ๗
แบบฝกหัด
- ทดสอบ

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

-

- ประเมิน ๘
แบบฝกหัด
- ทดสอบ

หนวย
การ
เรียนรู

สัป ระยะ
ดา เวลา
หที่ ชั่วโมง

เวกเตอร
ในสามมิติ

๗

๔

จํานวน
เชิงซอน

๘

๔

๙

๔

๑๐

๔

๑๑

๔

๑๒

๔

๑๓

๔

ผลการเรียนรู

สื่อ/แหลงการ ชิ้นงาน/
กิจกรรมการเรียนรู
เรียนรู
ภาระงาน

การ
ประเมิน
การเรียนรู

- เอกสารแนะแนวทาง - เอกสารแนะ - ถาม-ตอบ
แนวทาง
ประกอบการอธิบาย - เอกสารฝกหัด
- แบบฝกหัด

- ประเมิน
แบบฝกหัด

- เอกสารแนะแนวทาง - เอกสารแนะ - ถาม-ตอบ
แนวทาง
ประกอบการอธิบาย - วงกลมหนึ่ง
หนวย
- เอกสารฝกหัด
- แบบฝกหัด
๗. เขียนกราฟและหาคา - เอกสารแนะแนวทาง - เอกสารแนะ - ถาม-ตอบ
แนวทาง
สัมบูรณของจํานวน
ประกอบการอธิบาย - เอกสารฝกหัด
เชิงซอนได
- แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
- ใบความรู
๘. เขียนจํานวนเชิงซอน - ใบความรู
- แบบฝกหัด
ในรูปเชิงขั้วและนําไปใช - ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย
ได
- เอกสารแนะแนวทาง - เอกสารแนะ ๙. หารากที่ n ของ
แนวทาง
จํานวนเชิงซอน เมื่อ n - ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย - แบบฝกหัด
เปนจํานวนเต็มบวก
แบบทดสอบ
๑๐.แกสมการพหุนามตัว

ประเมิน
แบบฝกหัด

๕. เขาใจเกี่ยวกับจํานวน
เชิงซอน ใชสมบัติตางๆ
ของจํานวนเชิงซอนใน
การแกปญหา
๖. หารากที่สองของ
จํานวนเชิงซอนได

แปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์
เปนจํานวนเต็มและมี
ดีกรีไมเกินสาม
๑๑. แกปญหาโดยใช
กฎเกณฑเบื้องตน
เกี่ยวกับการนับ วิธีเรียง
สับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู
๑๑. แกปญหาโดยใช

ประเมิน
โดย
แบบฝกหัด
- ทดสอบ

คะแนน

๑๙๑

๑๐

ประเมิน
แบบฝกหัด
ประเมิน
โดย
แบบฝกหัด
- ทดสอบ

- เอกสารแนะแนวทาง - เอกสารแนะ
- ถาม-ตอบ
แนวทาง
ประกอบการอธิบาย - แบบฝกหัด
powerpoint

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

- เอกสารแนะแนวทาง - เอกสารแนะ

-

- ประเมิน

๑๐

๑๙๒

หนวย
การ
เรียนรู
ความ
นาจะ
เปน

สัป ระยะ
ดา เวลา
หที่ ชัว่ โมง
๑๔

๔

๑๕

๔

๑๖

ผลการเรียนรู

แนวทาง
- แบบฝกหัด
powerpoint

แบบฝกหัด
- ประเมิน
ชิ้นงาน

สื่อ/แหลงการ ชิ้นงาน/
กิจกรรมการเรียนรู
เรียนรู
ภาระงาน

การ
ประเมิน
การเรียนรู

คะแนน

- ถาม-ตอบ
กฎเกณฑเบื้องตน
เกี่ยวกับการนับ วิธีเรียง ประกอบการอธิบาย
สับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู

๑๑. แกปญหาโดยใช
กฎเกณฑเบื้องตน
เกี่ยวกับการนับ วิธีเรียง
สับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู
๑๒. นําความรูเรื่อง
ทฤษฎีบททวินามไปใช

- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย

- ใบความรู
- แบบฝกหัด
powerpoint

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย

- ใบความรู
- แบบฝกหัด
powerpoint
แบบทดสอบ

-

ประเมิน ๑๐
โดย
แบบฝกหัด
- ทดสอบ

๔

๑๓. หาความนาจะเปน
ของเหตุการณที่กําหนด

- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย

- ใบความรู
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

๑๗

๔

๑๓. หาความนาจะเปน
ของเหตุการณที่กําหนด

- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย

- ใบความรู
- แบบฝกหัด

-

ประเมิน
แบบฝกหัด

๑๘

๔

๑๓. หาความนาจะเปน
ของเหตุการณที่กําหนด

- ใบความรู
- ถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบาย

- ใบความรู
- แบบฝกหัด
แบบทดสอบ

-

ประเมิน ๑๐
แบบฝกหัด
-ทดสอบ

๑๙๓

หนวย สัปดาห
การเรียนรู
ที่

การ
วิเคราะห
ขอมูล
เบื้องตน

ระยะ
เวลา
ชั่วโมง

๑

๔

๒

๔

๓

๔

๔
๔

ผลการเรียนรู

กิจกรรมการ
เรียนรู

-ทดสอบกอน
เรียน
-ทบทวนความรู
-ศึกษาใบ
ความรู
-ทําแบบฝก
ทักษะ
๒. นําความรูเรื่อง -ใชกระบวนการ
การวิเคราะหขอมูล กลุม
ไปใชได
-ศึกษาใบความรู
-ทําแบบฝก
ทักษะ
-นําเสนอหนา
ชั้น
-ใชการถามตอบ
เพื่อสราง
ความคิดรวบ
ยอด
-ทําแบบฝก
ทักษะใช
กระบวนการ
กลุม
-สืบคนโจทย
เพื่อนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
-การเรียนแบบ
รวมมือ
๑.เลือกวิธีวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนและ
อธิบายผลการ
วิเคราะหขอมูลได
ถูกตอง

สื่อ/แหลง
เรียนรู
-แบบทดสอบ
-ใบความรู
-แบบฝก
ทักษะ

การประเมิน
ชิ้นงาน การเรียนรู
(K,P,A)
โครงการ ประเมิน
เพื่อน -ความรู
ชวย ความเขาใจ
เพื่อน -ทําแบบฝก
ทักษะ

-ใบความรู
-แบบฝก
ทักษะ

-

ประเมิน
ความรู
ทักษะและ
การสื่อสาร

-แบบฝก
ทักษะ

-

ประเมิน
แบบฝก
ทักษะ และ
กระบวนการ
ทํางานกลุม

แบบฝกทักษะ
-internet

-

ประเมิน
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร

คะแนน

โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติมรหัสวิชาค๓๓๒๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

๓๐

๑๙๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๔

๔

๔

๔

๔

๔

-ทําแบบฝก
ทักษะ
-ศึกษาใบความรู
-ทํากิจกรรม
กลุม
-ทดสอบยอย
ครั้งที่ ๑
-ศึกษาใบความรู
-ทําแบบฝก
ทักษะ
-ศึกษาใบความรู
-ทําแบบฝก
ทักษะ
ศึกษาใบความรู
-ทําแบบฝก
ทักษะ
-กิจกรรมกลุม
สืบคนโจทยแนว
ขอสอบนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
-ศึกษาใบความรู
เอกสารแนะ
แนวทาง
-ทําแบบฝก
ทักษะใช
กระบวนการ
กลุม(เพื่อนชวย
เพื่อน)
-ศึกษาใบความรู
-กิจกรรมการ
เรียนรูแบบ
รวมมือ นักเรียน
มีสวนรวม

-ใบความรู
แบบฝกทักษะ
-แบบทดสอบ
ยอยที่ ๑

-

ประเมิน
ความรูและ
กระบวนการ
ทํางานกลุม

-ใบความรู
-แบบฝก
ทักษะ
-ใบความรู
-แบบฝก
ทักษะ
-ใบความรู
-แบบฝก
ทักษะ
-หนังสือ
เตรียมสอบ

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ
ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ
-ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ
กระบวนการ
กลุมการ
สื่อสาร
-ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ
-การมีจิต
สาธารณะ

-

-

-ใบความรู
เอกสารแนะ
แนวทาง
-แบบฝก
ทักษะ

-ใบความรู
-แบบฝก
ทักษะ

-

-

ประเมิน
ความรู
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง

๑๙๕
-นําเสนอหนา
ชั้นเรียน
-ทําแบบฝก
ทักษะ

การแจก
แจงปกติ

๑๑

๔

๑๒

๔

๑๓

๔

๑๔

๔

๑๕

๔

คณิตศาสตร
และทํางาน
กลุม

-ศึกษาใบความรู แบบฝกทักษะ
-ทําแบบฝก
ทักษะโดยใช
กิจกรรมกลุม
-ศึกษาใบความรู
-ทําแบบฝก
ทักษะ
-ใชการอภิปราย
ซักถาม
-เพื่อหาขอสรุป
รวมกันสรุป
-ทดสอบยอย ๒
๑. นําความรูเรื่อง -ทดสอบกอน
คามาตรฐานไปใช เรียน
ในการเปรียบเทียบ -ศึกษาใบความรู
ขอมูล
-ใบงานหา
คะแนน
มาตรฐานวิชา
ฟสิกสและ
คณิตศาสตร
จากคะแนน
สอบกลางภาค
เรียน
๒. หาพื้นที่ใตเสน -ศึกษาใบความรู
โคงปกติและนํา
-จัดกิจกรรม
ความรูเกีย่ วกับ
กลุมระดม
พื้นที่ใตเสนโคงปกติ ความคิดรวมกัน

-ใบความรู
-แบบฝก
ทักษะ

-

-

Mind
map

-ใบความรู

-ใบความรู
-โจทยปญหา
เสนโคงปกติ

-ใบงาน

ประเมิน
ความรู
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางานกลุม
ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ
ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ
-

๑๕

๑๙๖
ไปใชได

๑๖

ความ
สัมพันธเชิง
ฟงกชัน
ระหวาง
ขอมูล

แกโจทยปญหา

นําเสนอหนาชั้น
เรียน
-ทดสอบยอยที่
๓

๑๗
๔

๑๘

๔

๑๙

๔

๑. เขาใจ
ความหมายของการ
สรางความสัมพันธ
เชิงฟงกชันของ
ขอมูลที่
ประกอบดวยสอง
ตัวแปร

-ทดสอบกอน
เรียน
-ทบทวนสมการ
กราฟเสนเตรง
พาราโบลาและ
ฟงกชันเอกซ
โพเนนเชียล
-ศึกษาใบความรู
จากเอกสาร
ประกอบการ
เรียน
๒. สราง
-จัดกิจกรรมโดย
ความสัมพันธเชิง ใชกระบวนการ
ฟงกชันของขอมูลที่ กลุมตาม
ประกอบสองตัว
โครงการเพื่อน
แปรที่อยูในรูป
ชวยเพื่อน
อนุกรมเวลา
แลกเปลี่ยน
เรียนรูโดย
นําเสนอหนาชั้น
เรียน
๓. ใชความสัมพันธ จัดกิจกรรมโดย

แผน
ชารท
การแก
โจทย
ปญหา
เสนโคง
ปกติ
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

กระบวนการ
กลุม
-ทักษะการ
แกปญหา
-ประเมิน
แผนชารท
-ประเมิน
ทักษะทาง
คณิตศาสตร
-การสื่อสาร
สื่อ
ความหมาย
-ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
-แบบฝก
ทักษะ

- ประเมิน
ความรู
- ทักษะ
กระบวนการ
ทํางานกลุม
-ทักษะทาง
คณิตศาสตร

-เอกสาร

-ประเมิน

๑๕

๑๙๗
เชิงฟงกชันของ
ขอมูลพยากรณ
คาตัวแปรตาม เมื่อ
กําหนดตัวแปร
อิสระให

๒๐

๔

ใชกระบวนการ
กลุมตาม
โครงการเพื่อน
ชวยเพื่อน
แลกเปลี่ยน
เรียนรูโดย
นําเสนอหนาชั้น
เรียน
-ทําแบบฝก
ทักษะ
จัดกิจกรรมโดย
ใชกระบวนการ
กลุมตาม
โครงการเพื่อน
ชวยเพื่อน
แลกเปลี่ยน
เรียนรูโดย
นําเสนอหนาชั้น
เรียน
-ทําแบบฝก
ทักษะ
-ทดสอบยอย ๔

ประกอบการ
เรียน
-แบบฝก
ทักษะ

ความรู
-ทักษะ
กระบวนการ
ทํางานกลุม
-ทักษะการ
สื่อสารฯ

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
-แบบฝก
ทักษะ

-ประเมิน
ความรู
-ทักษะ
กระบวนการ
ทํางานกลุม
-ทักษะการ
สื่อสารฯ

๑๙๘
โครงสรางรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค ๓๓๒๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
สัปดา
หที่
๑
หนวยที่ ๑
๒

ระยะ
เวลา ผลการเรียนรู
ชั่วโมง
๔ ๑. หาลิมิตของ
ลําดับอนันตโดย
อาศัยทฤษฎี
เกี่ยวกับลิมิต
๔

ลําดับอนันต
และอนุกรม
อนันต

หนวยที่ ๒

๓

๔

๒. หาผลบวก
ของอนุกรม
อนันตได

๔

๔

๓.นําความรู
เรื่องลําดับและ
อนุกรมไปใช
แกปญหา

๕

๔

๖

๔

๑.หาลิมิตของ
ฟงกชันที่
กําหนดใหได

๗

๔

๒. มีความคิด

แคลคูลัส
เบื้องตน

การประเมิน
การเรียนรู
(K,P,A)
ประเมิน
๒๐
ความรูความ
เขาใจ

กิจกรรม
การเรียนรู

สื่อ/แหลง
เรียนรู

-ทบทวนความรู
พื้นฐาน
-ศึกษาใบความรู-ทํา
แบบฝกทักษะ
-ใชกระบวนการกลุม
-ศึกษาใบความรู-ทํา
แบบฝกทักษะ
-นําเสนอหนาชั้น
-ใชการถามตอบเพื่อ
สรางความคิดรวบ
ยอด
-ทําแบบฝกทักษะใช
กระบวนการกลุม
-สืบคนโจทยเพื่อ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
-การเรียนแบบ
รวมมือ
-ทําแบบฝกทักษะ
-ศึกษาใบความรู
-ทํากิจกรรมกลุม
-ทดสอบหลังเรียน

-ใบความรู
- แบบฝกทักษะ

-

-ใบความรู
-แบบฝกทักษะ

-

-แบบฝกทักษะ

-

-ใบความรู
-แบบฝกทักษะ

-

ทดสอบกอนเรียน
-ศึกษาใบความรู ,
แผนภาพกราฟ
-ทําแบบฝกทักษะ
-ศึกษาเอกสารแนะ

-ใบความรู
- แบบฝกทักษะ
- แผนภาพ
กราฟ
-เอกสารแนะ

โครงการ
เพื่อนชวย
เพื่อน

ประเมิน
ความรูและ
กระบวนการ
ทํางานกลุม
๔๐
ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

ประเมิน

แบบฝกทักษะ
-internet

ชิ้นงาน

นําเสนอ
โจทยที่
สืบคน

คะแนน

หนวยการ
เรียนรู

ประเมิน
ความรู
ทักษะและ
การสื่อสาร
ประเมิน
แบบฝก
ทักษะ และ
กระบวนการ
ทํางานกลุม
ประเมิน
แบบฝก
ทักษะ

ขอ/กลุม

๑๙๙
รวบยอด
แนวทางทําแบบฝก
เกี่ยวกับความ ทักษะและสรุปองค
ตอเนื่องของ
ความรูรวมกัน
ฟงกชัน
๓. ใชลิมิตของ
อภิปรายสราง
ฟงกชันหาความ ความคิดรวบยอด
ชันของเสนโคง
และสมการของ
เสนสัมผัสเสน
โคง
๔. หาอนุพันธ
-ศึกษาใบความรู
ของฟงกชันที่
-ทําแบบฝกทักษะ
กําหนดได

แนวทางแบบฝก
ทักษะ

ความรู
ความเขาใจ

๘

๔

๙

๔

๑๐

๔

-ศึกษาใบความรู
-ใบความรู
-กิจกรรมการเรียนรู -แบบฝกทักษะ
แบบรวมมือ นักเรียน
มีสวนรวม-นําเสนอ
หนาชั้นเรียน
-ทําแบบฝกทักษะ

๑๑

๔

อธิบาย ซักถาม
ยกตัวอยางประกอบทําแบบฝกทักษะโดย
ใชกิจกรรมกลุม

แบบฝกทักษะ

-

๑๒

๔

-ศึกษาใบความรู
-ทําแบบฝกทักษะ

-ใบความรู
แบบฝกทักษะ

-

๑๓

๔

-อธิบาย ยกตัวอยาง
ประกอบการซักถาม
-ทําแบบฝกทักษะ

แบบฝกทักษะ

-

๕. นําความรู
เรื่องอนุพันธ
ของฟงกชันไป

-แผนภาพกราฟ
เสนโคง

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-ใบความรู
แบบฝกทักษะ

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-

ประเมิน
ความรู
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร
และทํางาน
กลุม
ประเมิน
ความรู
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางานกลุม
ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ
ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๒๐๐
ประยุกตใช
๑๔

๔

๑๕

๔

๑๖

๔

๑๗

๔

๑๘

๔

-กิจกรรมกลุมสืบคน -internet
โจทยปญหานําเสนอ - หองสมุด
หนาชั้นเรียน

๖. หาปฏิยานุ
พันธของฟงกชัน
๗. หาปริพันธไม
จํากัดเขตของ
ฟงกชัน

-ศึกษาใบความรู
-ทําแบบฝกทักษะ
-ศึกษาใบความรู
-ทําแบบฝกทักษะ

๘.หาปริพันธ
-ศึกษาใบความรู
จํากัดเขตของ -ทําแบบฝกทักษะ
ฟงกชันและ
นําไปใชหาพื้นที่
ที่ปดลอมดวย
เสนโคง
-ทบทวนการเขียน
กราฟพาราโบลาโดย
แบงนักเรียนเปน
กลุม-ใบความรู
-ทําแบบฝกทักษะ
-ทดสอบหลังเรียน

นําเสนอ
โจทยใน
แผนชารท
พรอม
อธิบาย
-ใบความรูแบบ
ฝกทักษะ
-ใบความรู
แบบฝกทักษะ

ประเมิน
แผนชาร
ทักษะและ
การทํางาน
กลุม

-ใบความรู
-แบบฝกทักษะ

-

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

-ใบความรู
- แบบฝกทักษะ

-

ประเมิน
ความรู
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางานกลุม

ประเมิน
ความรู
ความเขาใจ

๒๐๑

แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรใชการสอนแบบมีสวนรวมเพราะเปนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ยึดหลักการมีสวนรวมของนักเรียน เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด เนื่องจากการมีสวนรวม
สามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน ความกระฉับกระเฉง และความตื่นตัวในการเรียนรูรวมถึง
ความรูสึกรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง และความสามารถในการเรียนรูแบบนําตนหากผูสอนเปดโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูและในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการเรียนรูจะตองให
ครบทุกองคประกอบของการเรียนรู โดยจะเริ่มองคประกอบใดกอนก็ได สวนเวลาเรียนในแตละองคประกอบของ
การเรียนรูจะตองพิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูนั้น ๆ
การพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษานั้น
นอกจากจะขึ้นอยูกับตัวนักเรียน ครูผูสอน และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาแลว ยังมีปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู ครูผูสอนจําเปนตองศึกษาและพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียน โดยเฉพาะเนื้อหาที่นักเรียนสวนใหญเขาใจยากดังเชน
กลุมสาระการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งเปนกลุมสาระที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในดานการ
สื่อสาร การสืบเสาะและเลือกสรรสารสนเทศ การตั้งขอสมมติฐาน การใหเหตุผล การเลือกใชยุทธวิธีตางๆ ในการ
แกปญหา

แนวการวัดผล และประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment)กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนมี
หลากหลาย เชน กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมการปฏิบัติ กิจกรรมสํารวจภาคสนาม กิจกรรมการสํารวจ
ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาคนควา กิจกรรมศึกษาปญหาพิเศษหรือโครงงาน ฯลฯ อยางไรก็ตาม ใน
การทํากิจกรรมเหลานี้ตองคํานึงวา ผูเรียนแตละคนมีศักยภาพแตกตางกัน ผูเรียนแตละคนจึงอาจทํางานชิ้น
เดียวกันไดเสร็จในเวลาที่แตกตางกัน และผลงานที่ไดก็อาจแตกตางกันดวย ดังนั้นการประเมินจะตอง เหมาะสม
และแตกตางกันเพื่อชวยใหสามารถประเมินความรูความสามารถ และความรูสึกนึกคิดที่แทจริงของผูเรียนได การ
วัดและประเมินผลจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีการประเมินหลาย ๆดาน
หลากหลายวิธีใน สถานการณตาง ๆ ที่สอดคลองกับชีวิตจริง และตองประเมินอยางตอเนื่องเพื่อจะไดขอมูลที่มาก
พอที่จะสะทอนความสามารถทีแ่ ทจริงของผูเรียนได

การบริหารจัดการของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร


พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูของกลุมสาระฯ ใหทันสมัยอยูเสมอ



รวมออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน



นําการประเมินผลระดับจังหวัดและระดับชาติมาเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอน



วางแผนงานนิเทศการเรียนการสอนในกลุมสาระฯ

๒๐๒


ประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การผลิต การใชสื่ออุปกรณการสอน โดยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา



นําสื่อ ICT , IT มาใชในการจัดการเรียนรู



คนหา สนับสนุนนักเรียนที่ความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร



สอนเสริม เพิ่มทักษะทางดานคณิตศาสตรใหกับนักเรียนทีมีความสามารถพิเศษและเรียนออน



ดําเนินการสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมแขงทักษะทางวิชาการในระดับและโอกาส ตางๆ



สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนสืบคนความรูจากสื่ออินเตอรเนต



สรุปผลการแขงขันและเขารวมกิจกรรมทักษะทางวิชาการเสนอรองหัวหนากลุมสาระฯ ฝายวิชาการ ทุก
ครั้งที่นักเรียนเขารวมกิจกรรม

