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ตอนที่ 3

คาอธิบายรายวิชา
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

62

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้น
ม. 4
ม. 5
ม. 6

รหัส
ค31101
ค31102
ค32101
ค32102
-

ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 2
คณิตศาสตร์ 3
คณิตศาสตร์ 4
-

เวลาเรียนรายภาค
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
-

(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ระดับชั้น
ม. 4 (ห้อง 1-3)
ม. 5 (ห้อง 1-3)
ม. 5 (ห้อง 4-7)
ม. 6 (ห้อง 1-3)
ม. 6 (ห้อง 4-7)

รหัส

ชื่อรายวิชา

ค31201
ค31202
ค32201
ค32202
ค32203
ค32204
ค33201
ค33202
ค33203
ค33204

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10

เวลาเรียนรายภาค
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์

(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษาการคิดคานวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
จานวนจริง การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนจริง
เลขยกกาลัง จานวนจริงที่อยู่ในรูปในเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ และ
จานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การบวก การลบ การคูณและการหารจานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มี
เลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะและจานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ ค่าประมาณของจานวนจริงที่อยู่ในรูป
กรณฑ์และจานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลัง
อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนาไปใช้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูง
จัด ประสบการณ์ หรื อ สร้า งสถานการณ์ ที่ใ กล้ ตัว ให้ผู้ เ รี ย นได้ค้ น คว้า โดยปฏิ บัติ จ ริ ง
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็น อันได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่ างๆได้
อย่ า งเหมาะสม การให้เหตุ ผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ การนาเสนอ การมี
ความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กั บ
ศาสตร์อื่นๆ
โดยมี ก ารท างานอย่ า งเป็ น ระบบ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามรอบคอบ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใน พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1
ค 1.2
ค 1.3
ค 2.1
ค 2.2
ค 6.1
รวม 11 ตัวชี้วัด

ม.4-6/3
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1-6
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ลาดับและอนุกรม ลาดับและการหาพจน์ทั่วไปของลาดับจากัด ลาดับเลขคณิต และลาดับ
เรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต
ความน่ า จะเป็ น กฎเกณฑ์ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การนั บ การทดลองสุ่ ม แซมเปิ ล สเปซ
เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
จัด ประสบการณ์ หรื อ สร้า งสถานการณ์ ที่ใ กล้ ตัว ให้ผู้ เ รี ย นได้ค้ น คว้า โดยปฏิ บัติ จ ริ ง
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็น อันได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่ า งเหมาะสม การให้เหตุ ผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ การนาเสนอ การมี
ความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กั บ
ศาสตร์อื่นๆ
โดยมี ก ารท างานอย่ า งเป็ น ระบบ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามรอบคอบ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใน พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
ค 4.1
ค 4.2
ค 5.2
ค 5.3
ค 6.1
รวม 11 ตัวชี้วัด

ม.4-6/4-55
ม.4-6/6
ม.4- 6/2
ม.4-6/2
ม.4-6/1-6
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
เซต เซต การดาเนินการของเซต แผนภาพของ เวนน์-ออยเลอร์ และการแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล
จานวนจริง จานวนจริง สมบัติของจานวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ การเท่ากันและ
การไม่เท่ากันและสมการกาลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์
จัด ประสบการณ์ หรื อ สร้า งสถานการณ์ ที่ใ กล้ ตัว ให้ผู้ เ รี ย นได้ค้ น คว้า โดยปฏิ บัติ จ ริ ง
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็น อันได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่ า งเหมาะสม การให้เหตุ ผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ การนาเสนอ การมี
ความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่ างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กั บ
ศาสตร์อื่นๆ
โดยมี ก ารท างานอย่ า งเป็ น ระบบ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามรอบคอบ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1
ค 1.4
ค 4.1
ค 4.2
ค 6.1
รวม 14 ตัวชี้วัด

ม.4-6/-2
ม.4-6/1
ม.4-6/-2
ม.4-6/1-3
ม.4-6/-6
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค32102 คณิตศาสตร์ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณและการแก้ปัญหาต่อไปนี้
ความสัม พั นธ์และฟั ง ก์ ชั น โดเมนและเรนจ์ของความสัมพั นธ์และฟั งก์ ชัน กราฟของ
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ควรรู้จัก การแก้ปัญหาโดยใช้ ความรู้เรื่องฟังก์ชันกาลัง
สองและกราฟ การนากราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
จัด ประสบการณ์ หรื อ สร้า งสถานการณ์ ที่ใ กล้ ตัว ให้ผู้ เ รี ย นได้ค้ น คว้า โดยปฏิ บัติ จ ริ ง
ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็น อันได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่ า งเหมาะสม การให้เหตุ ผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ การนาเสนอ การมี
ความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กั บ
ศาสตร์อื่นๆ
โดยมี ก ารท างานอย่ า งเป็ น ระบบ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามรอบคอบ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใน พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
รหัสตัวชี้วัด
ค 4.1 ม.4-6/3
ค 4.2 ม.4-6/4-5
ค 6.1 ม.4-6/1-6
รวม 9 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ห้อง 1-3)
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ การ
สร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ตัวบ่งปริมาณ
ค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของที่มีตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของตัวบ่ง
ปริมาณตัวเดียว
ระบบจานวนจริง จานวนจริง สมบัติของระบบจานวนจริง การแก้สมการพหุนามตัวแปร
เดียว สมบัติของการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรูป
ค่าสัมบูรณ์
ทฤษฎีเบื้องต้น การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีการหาร ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
จัดประสบการหรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฎิบัติจริง
ทดลองสรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคานวณการแก้ปัญหา การให้เหตุผลการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิติประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามรถทางานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีหลากหลายตามสภาพความจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. สรุปความคิดรวมยอดเกี่ยวกับประโยคเปิดและประพจน์ได้ถูกต้อง สามารถบอกค่า
ความจริงของประพจน์ได้
2. นาประพจน์ย่อย ๆ มาเชื่อมด้วย “ และ” , “ หรือ ” , “ ถ้า...แล้ว... ” , “ ...ก็ต่อเมื่อ.... ”
และ , “ นิเสธ ” ของประพจน์ ตลอดจนหาค่าความจริงรวมของประพจน์ย่อยที่นามาเชื่อมกันได้
3.ใช้ตารางค่าความจริงแสดงว่าประพจน์คู่ใดสมมูลกัน เป็นนิเสธกัน หรือเป็น
สัจนิรันดร์
4. บอกค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวบ่งของปริมาณและใช้ค่าความจริงดังกล่าวแสดงให้
เห็นได้ว่าประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณเหล่านั้นคู่ใดสมมูลกัน หรือป็นนิเสธกัน
5. สามารถบอกได้ว่าการอ้างเหตุผลที่กาหนดให้สมเหตุสมผลหรือไม่
6. เข้าใจการดาเนินการบนระบบจานวนจริง และสมบัติต่าง ๆ ของจานวนจริง
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7. สามารถแก้สมการและอสมการพหุนามดีกรีสูงกว่าสองได้
8. สามารถแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ได้
9. เข้าใจสมบัติต่าง ๆ ของจานวนจริงและนาไปใช้แก้ปัญหาโจทย์ต่าง ๆ ได้
10.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนเต็มในเรื่องการดาเนินการกับจานวนเต็ม และค่า
สัมบูรณ์ของจานวนเต็ม
11. เข้าใจสมบัติต่าง ๆ ของจานวนเต็ม การหารจานวนเต็ม การหา ห.ร.ม. โดยใช้ขั้นตอน
การหารและหา ค.ร.น. ได้
รวม 11 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ห้อง 1-3)
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ สัญลักษณ์เมทริกซ์ สมบัติเมทริกซ์ ดีเทอร์มิเนนต์ ตัว
ผกผันการคูณของเมทริกซ์ การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น
ฟังก์ชัน ผลคูณทีเซียน ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของ
ความสัมพันธ์ ความหมายของฟังก์ชัน การดาเนินการของฟังก์ชัน ฟังกชันผกผัน เทคนิดการเขียน
กราฟ
เรขาคณิตวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในเรื่อง ระยะทางระหว่าง
จุดสองจุดจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ที่
มีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด
ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา การเลื่อนกราฟ
จัดประสบการหรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฎิบัติจริง
ทดลองสรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคานวณการแก้ปัญหา การให้เหตุผลการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิติประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามรถทางานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีหลากหลายตามสภาพความจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์
2. หาตัวผกผันการคูณเมทริกซ์ได้
3. ใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้นได้
4. หาผลคูณคาร์ทีเซียนและความสัมพันธ์ได้
5. หาโดเมนและเรจน์ของความสัมพันธ์ได้
6. หาตัวผกผันของความสัมพันธ์ได้
7. บอกความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันได้
8. ดาเนินการทางฟังก์ชันได้
9. หาตัวผกผันของตัวฟังก์ชันได้
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10. ใช้เทคนิดการเขียนกราฟได้
11. หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด และจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดได้
12. หาความชันของเส้นตรงได้ บอกได้ว่าเส้นตรงตั้งฉากกัน และขนานกันได้
13. หาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นขนานได้
14. หาความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรงได้
15. บอกแนวคิดเรื่องภาคตัดกรวย และหาสมการวงกลมได้
16. หาสมการวงรีได้
17. หาสมการพาราโบลาได้
18. หาสมการไฮเพอร์โบลาได้
19. รู้วิธีการเลื่อนกราฟไปหาสมการวงรี สมการพาราโบลา สมการไฮเพอร์โบลาได้
รวม 19 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ห้อง 1-3)
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ฟังก์ชั่นเอกซ์โฟเนนเชียล และฟังก์ชั่นลอการิทึม ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ เวกเตอร์ในสามมิติ
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคานวณและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สามารถทางาน
อย่างมีระบบ มีคงามรอบคอบ มีคงมรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีหลากหลายตามสภาพความจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. เข้าใจความหมายของฟังก์ชั่น
2. หาค่าลอการิทึมได้
3. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลได้
4. หาค่าฟังก์ชั่นตรีโกณมิติได้
5. เขียนกราฟของฟังก์ชั่นได้
6. ใช้กฎของไซน์และโดไซน์หาระยะทางและความสูงได้
7. บอกความหมายของระบบพิกัดฉากสามมิติ
8. เขียนเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
9. หาผลคูณเชิงเวกเตอร์และสเกล่าร์ได้
รวม 9 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ห้อง 1-3)
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ศึกษาจานวนเชิงซ้อน การสร้างจานวนเชิงซ้อน สมบัตเิ ชิงพีชคณิตของจานวนเชิงซ้อน
รากที่สองของจานวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจานวนเชิงซ้อน จานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
รากที่ n ของจานนวนเชิงซ้อน สมการพหุนาม
ศึกษาทฤษฎีกราฟเบื้องต้น กราฟ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน กราฟออยเลอร์ การประยุกต์
ของกราฟ
ศึกษาความน่าจะเป็น กฏเกณฑ์เบื้องต้นการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบท
ทวินาม ความน่าจะเป็นและกฏความน่าจะเป็น
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีหลากหลายตามสภาพความจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อน
2. หารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน
3. แก้สมการพหุนาม
4. เขียนกราฟเมื่อกาหนดจุดยอดและเส้นเชื่อมได้
5. ระบุกราฟออยเลอร์
6. นาความรู้เรื่องกราฟไปประยุกต์ใช้
7. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎการนับ วิธีการเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่
8. นาทฏษฏีบททวินามไปใช้
9. หาความน่าจะเป็นของเหตุการ์ได้
รวม 9 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ห้อง 1-3)
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาฝึกทักษะการคานวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การหาตาแหน่งที่ของข้อมูลการวัด
การกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐานและพื้นที่ใต้สันโค้งปกติ
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล แผนภาพการกระจาย ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ของข้อมูลประกอบด้วยสองตัวแปร ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา
การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโด
ประสบการณ์จริง ทดลองสรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ การฝึกทักษะ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานได้อย่างมีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตัวเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. เลือกวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตันและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
2. นาความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ได้
3. นาความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้เปรียบเทียบข้อมูล
4. หาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติและนาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติไปใช้ได้
5. เข้าใจความหมายของการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร
6. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปของ
อนุกรมเวลาโดยใช้เครื่องคานวณ
7. ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล ทานายค่าตัวแปรตามเมื่อกาหนดค่าตัวแปร
อิสระได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ห้อง 1-3)
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญหา ในสาระต่อไปนี้
แคลคูลัส ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความชันของ
เส้นโค้ง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชัน คอมโพสิท อนุพันธ์อันดับ
สูง การประยุกต์อนุพันธ์
ปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่จากัดเขต ปริพันธ์จากัดเขต พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
ลาดับ ลาดับอนันต์ ลาดับเลขคณิต ลาดับเรขาคณิต ลิมิตของลาดับ
กาหนดการเชิงเส้น กราฟของสมการเชิงเส้น กราฟของระบบอสมการเชิงเส้นและการแก้ปัญหา
กาหนดการเชิงเส้นโดยวิธีกราฟ
จัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน ให้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง
สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ใช้การคิดคานวณ การแกปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ การนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
สามารถทางานอย่างมีระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่
ต้อการวัด
ผลการเรียนรู้
1. หาลิมิตของลาดับอนันต์ โดยอาศัยทฤษฎีบท เกี่ยวกับลิมิต
2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้
3. นาความรู้เรื่องลาดับ และอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้
4. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
5. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กาหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้
7. นาความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ได้
8. หาปริพันธ์ไม่จากัดเขตของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
9. หาปริพันธ์จากัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่กาหนดให้ได้ และหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบน
ช่วงที่กาหนดให้ได้
10. แก้ปัญหาโดยสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และใช้วิธีการของกาหนดการเชิงเส้นที่ใช้
กราฟของสมการ และอสมการที่มีสองตัวแปร
รวม 10 ผลการเรียนรู้

75
คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ห้อง 4-7)
ค32103 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
เรขาคณิตวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์การหาระยะทางระหว่างจุด
สองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่ง
มีกราฟเป็นเส้นตรงและการหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด
ภาพตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบรา และไฮเพอร์โบลา ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน
ไซน์และโคไซน์ ค่าของฟังก์ชั่นไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชั่นของตรีโกณมิติอื่น ๆ ฟังก์ชั่นของตรีโกณมิติ
ของมุมการอ่านค่าฟังก์ชั่นของตรีโกณมิติจากตาราง กราฟของฟังก์ชันของตรีโกณมิติ
จัดประสบการหรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฎิบัติจริง
ทดลองสรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคานวณการแก้ปัญหา การให้เหตุผลการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิติประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามรถทางานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีหลากหลายตามสภาพความจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. หาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับมุมได้
2. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉากและนาไปใช้
3. เชื่อมความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาพตัดกรวย เมื่อกาหนดส่วนต่าง ๆ ของภาพ
ตัดกรวยได้ และเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์กันได้
4. นาความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้
5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟังก์ชั่นที่กาหนด
ให้ได้
6. นาความรู้เรื่องฟังก์ชั่นตรีโกณมิติไปใช้ได้
รวม 5 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ห้อง 4-7)
ค32104 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ การ
สร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน ข้อความที่มีค่าบ่งปริมาณและค่าความจริง
ของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
ระบบจานวนจริง จานวนจริง ขั้นตอนวิธีการหาร ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริง สมบัติการ
ไม่เท่ากันช่วงและการแก้อสมการ การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์
ฟังก์ชันตัวอย่างของฟังก์ชั่นที่ควรรู้จัก พีชคณิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชั้นคอมโพสิท ฟังก์ชั่น
อินเวอร์
จัดประสบการหรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฎิบัติจริง
ทดลองสรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคานวณการแก้ปัญหา การให้เหตุผลการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิติประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามรถทางานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีหลากหลายตามสภาพความจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. หาค่าความจริงของประพจน์ รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันได้
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนจริง
3. นาสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจานวนจริง การดาเนินการไปใช้ได้
4. แก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสองได้
5. แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชั่น เขียนกราฟของฟังก์ และสร้างฟังก์ชั่นจากโจทย์
ปัญหาที่กาหนดให้ได้
7. นาความรู้เรื่องฟังก์ชั่นไปใช้แก้ปัญหาได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ห้อง 4-7)
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกกาลัง บวก ลบ คูณและหารเลขยกกาลัง การแก้
สมการเมื่อตัวแปรอยู่ในรูปเลขยกกาลัง ฟังก์ชันเอกซ์โพนีเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ
การคานวณโดยหาค่าโดยประมาณโดยใช้ลอการิทึม การเปลี่ยนฐานลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนน
เชียลและสมการลอการิทึม
เมตริกซ์และดีเทอร์มินันต์ สัญลักษณ์ของเมตริกซ์ การเท่ากันของเมตริกซ์ การบวกของ
เมตริกซ์การคูณเมตริกซ์ด้วยจานวนจริง การคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ สมบัติเกี่ยวกับการบวกเมตริกซ์
สมบัติเกี่ยวกับการคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ การใช้เมตริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น
จัดประสบการหรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฎิบัติจริง
ทดลองสรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคานวณการแก้ปัญหา การให้เหตุผลการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิติประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามรถทางานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีหลากหลายตามสภาพความจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. มีความความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมและเขียน
กราฟของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้
2. นาความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมตริกซ์และการดาเนินการของเมตริกซ์
4. หาดีเทอร์มินันต์ของเมตริกซ์ n x n เมือ่ n เป็นจานวนเต็มไม่เกินสาม
5. วิเคราะห์และหาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้
รวม 7 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ห้อง 4-7)
ค33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคานวณ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ความน่าจะเป็น แฟกทอเรียล n วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ความน่าจะเป็น และกฎที่
สาคัญบางประการของความน่าจะเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวัดตาแหน่งที่ของข้อมูล การกระจายของข้อมูล ค่า
มาตรฐาน
จัดประสบการหรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฎิบัติจริง
ทดลองสรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคานวณการแก้ปัญหา การให้เหตุผลการ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิติประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามรถทางานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีหลากหลายตามสภาพความจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด
ผลการเรียนรู้
1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่
2. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กาหนดให้ได้
3. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
4. นาความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ได้
5. นาความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลได้
รวม 5 ผลการเรียนรู้

