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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค31201    คณติศาสตร์เพิม่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  ประโยคท่ีเป็นประพจน์  ค่าความจริงของประพจน์  ตารางค่า
ความจริง  รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกนั สัจนิรันดร์  การอา้งเหตุผล  ประโยคเปิด สัญลกัษณ์และค่าความ
จริงของประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณ  สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณ 

ระบบจ านวนจริง  จ  านวนจริง  สมบติัการเท่ากนั  การบวก การลบ  การคูณ  และการหารในระบบ
จ านวนจริง  การแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินส่ี  สมบติัการไม่เท่ากนั  ช่วงและการแกอ้สมการ  
ค่าสัมบูรณ์  การแกส้มการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ 

ทฤษฎีจ านวนเบ้ืองตน้  การหารลงตวั  ขั้นตอนวธีิการหาร  ตวัหารร่วมมาก  ตวัคูณร่วมนอ้ย 
โดยจดัประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้   

โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา   
การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา   
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
               1. หาค่าความจริงของประพจน์  รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกนัและบอกไดว้า่  การอา้ง เหตุผลท่ี
ก าหนดใหส้มเหตุสมผลหรือไม่ 
               2.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัระบบจ านวนจริง 
               3.  น าสมบติัต่าง ๆ  เก่ียวกบัจ านวนจริง  การด าเนินการไปใชไ้ด ้
               4.  แกส้มการพหุนามตวัแปรเดียวดีกรีไม่เกินส่ีได ้
               5.  แกส้มการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได ้
               6.  เขา้ใจสมบติัของจ านวนเตม็และน าไปใชใ้นการใหเ้หตุผลเก่ียวกบัการหารลงตวัได ้
 

รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
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50 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค31202    คณติศาสตร์เพิม่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ภาคเรียนที ่ 2  เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะและกระบวนการในสาระต่อไปน้ี 
ผลคูณคาร์ทีเชียน  ความสัมพนัธ์  โดเมนและเรนจ์ของความสัมพนัธ์  ตวัผกผนัของความสัมพนัธ์  

ความหมายของฟังกช์นั  การด าเนินการของฟังก์ชนั ฟังก์ชนัผกผนั  เทคนิคการเขียนกราฟ    ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  ระยะทางระหว่างจุดสองจุด   จุดก่ึงกลางระหว่างจุดสองจุด  ความชันของ
เส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตั้งฉาก  ความสัมพนัธ์ซ่ีงมีกราฟเป็นเส้นตรง  ระยะห่างระหวา่งเส้นตรงกบัจุด  ภาค
ตดักรวย  วงกลม  วงรี  พาราโบลา  ไฮเพอร์โบลา  การเล่ือนกราฟ  ระบบสมการเชิงเส้น  เมทริกซ์ตวัผกผนั
การคูณของเมทริกซ์  และการใชเ้มทริกซ์แกร้ะบบสมการเชิงเส้น 

โดยจดัประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้   
โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา   
การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา   
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
               1.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเมทริกซ์  และการด าเนินการของเมทริกซ์ 
               2.  หาดีเทอร์มิแนนตข์อง nn   เม่ือ  n  เป็นจ านวนเตม็บวกไม่เกินส่ี 
               3.  วเิคราะห์และหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นได ้
               4.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังก์ชนั  เขียนกราฟของฟังก์ชนัและสร้างฟังก์ชนัจากโจทยปั์ญหาท่ี  

ก าหนดใหไ้ด ้  
               5.  น าความรู้เร่ืองฟังกช์นัไปใชแ้กปั้ญหาได ้
               6.  หาระยะทางระหวา่งจุดสองจุด  จุดก่ึงกลาง  ระยะห่างระหวา่งเส้นตรงกบัจุดได ้
               7.  หาความชนัของเส้นตรง  สมการเส้นตรง  เส้นขนาน  เส้นตั้งฉาก  และน าไปใชไ้ด ้
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  8.  เขียนความสัมพนัธ์ท่ีมีกราฟเป็นภาคตดักรวย  เม่ือก าหนดส่วนต่างๆ  ของภาคตดักรวยให ้  

                     และเขียนกราฟของความสัมพนัธ์นั้นได ้
                 9.  น าความรู้เร่ืองการเล่ือนแกนทางขนานไปใชใ้นการเขียนกราฟได้ 
                10. น าความเร่ืองเรขาคณิตวเิคราะห์ไปใชแ้กปั้ญหาได ้
 

รวมทั้งหมด    10    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค32201    คณติศาสตร์เพิม่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัเวกเตอร์ในสามมิติ  เวกเตอร์  การบวกและการลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด้วย 
สเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 

ฟังก์ชนัตรีโกณมิติและการประยุกต ์ ฟังก์ชนัไซน์  ฟังก์ชนัโคไซน์  และฟังก์ชนัตรีโกณมิติ  กราฟ
ของฟังกช์นัตรีโกณมิติ    ฟังกช์นัตรีโกณมิติของผลบวก  และผลต่างของจ านวนจริงหรือมุม            อินเวอร์
สของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  เอกลกัษณ์และสมการตรีโกณมิติ  กฎของไซน์และโคไซน ์

ความน่าจะเป็น  กฎเกณฑ์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  แฟคทอเรียล n วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจดัหมู่  
ทฤษฎีบททวนิาม  ความน่าจะเป็น  และกฎท่ีส าคญับางประการของความน่าจะเป็น 

โดยจดัประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้คว้า  
โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  
การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  และ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเวกเตอร์ในสามมิติ 
 2.  หาผลบวกเวกเตอร์  ผลคูณเวกเตอร์ดว้ยสเกลาร์  และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได ้
 3.  หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 4.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังกช์นัตรีโกณมิติ  และเขียนกราฟของฟังกช์นัท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 5.  น าความรู้เร่ืองฟังกช์นัตรีโกณมิติ  และการประยกุตไ์ปใชแ้กปั้ญหาได ้
 6.  แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  วธีิเรียงสับเปล่ียน  และวธีิจดัหมู่ 
 7.  น าความรู้เร่ืองทฤษฎีบททวนิามไปใชไ้ด ้
 8.  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 

รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค32202    คณติศาสตร์พเิศษ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  20  คาบ  จ านวน   0.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ในเร่ืองเก่ียวกบัตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้และวธีิการพิสูจน์ 
โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าว ันท่ีใกล้ตัวให้ผู ้เรียนได้ศึกษา  

เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ ตามความถนดัและความสนใจเป็นพิเศษของนกัเรียนเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ 
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของแต่ละบุคคล  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  และ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 2.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัวธีิการพิสูจน์ในทางคณิตศาสตร์ 
 3.  แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชต้รรกศาสตร์และวธีิการพิสูจน์ได ้

 
รวมทั้งหมด    3    หน่วยการเรียนรู้ 
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54 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค32203    คณติศาสตร์เพิม่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ภาคเรียนที ่ 2  เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับฟังก์ชันเอกช์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันลอการิทึม  การค านวณค่าประมาณโดยใช้
ลอการิทึม  สมการเอกช์โพเนนเชียล  และสมการลอการิทึม 

จ านวนเชิงซอ้น  กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน  จ  านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว  สมการพหุ
นาม   ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้  กราฟ  กราฟออยเลอร์  การประยกุตข์องกราฟ 

โดยจดัประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้
โดยปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  
การใหเ้หตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีได้
ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  และ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัฟังกช์นัเอกช์โพเนนเชียล  ฟังกช์นัลอการิทึม  และเขียนกราฟของ
ฟังกช์นัท่ีก าหนดใหไ้ด ้ หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

 2.  น าความรู้เร่ืองฟังกช์นัเอกช์โพเนนเชียล  ฟังกช์นัลอการิทึม ไปใชแ้กปั้ญหาได ้
 3.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัจ านวนเชิงซอ้น 
 4.  น าสมบติัต่าง ๆ เก่ียวกบัจ านวนเชิงซอ้น  การด าเนินการไปใชแ้กปั้ญหาได ้

 5.  น าความรู้จ านวนเชิงซอ้นไปแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียวท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเตม็ดีกรี
ไม่เกินสาม และหารากท่ี n ของจ านวนเชิงซอ้นได ้
 6.  เขียนกราฟท่ีก าหนดจุดยอด  และเส้นเช่ือมให ้ และระบุไดว้า่กราฟท่ีก าหนดให้เป็นกราฟ ออย
เลอร์หรือไม่   

 7.  น าความรู้เร่ืองกราฟไปใชใ้นการแกปั้ญหาบางประการได ้
 
รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้ 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

55 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค33201    คณติศาสตร์เพิม่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระต่อไปน้ี 

 ความน่าจะเป็น  กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจดัหมู  ทฤษฎีบททวินาม   
ความน่าจะเป็นและกฎส าคญับางประการของความน่าจะเป็น 

แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตของฟังก์ชัน  ความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  อนุพนัธ์ของฟังก์ชัน  การหา
อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิตโดยใช้สูตร  อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัคอมโพสิท  อนุพนัธ์อนัดบัสูง  การประยุกต์
ของอนุพนัธ์  ปริพนัธ์ไม่จ  ากดัเขต  ปริพนัธ์จ ากดัเขต  พื้นท่ีท่ีปิดลอ้มดว้ยเส้นโคง้ 

โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้โดย
การปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  การ
ให้เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  
มีวจิารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

โดยการวดัการประเมินผล  ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฏเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั  วิธีเรียงสับเปล่ียน  และวธีิจดัหมู่ 
 2.  น าความรู้เร่ืองทฤษฎีบททวนิามไปใชไ้ด ้
 3.  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 4.  หาลิมิตของฟังกช์นัได ้
 5.  บอกไดว้า่ฟังกช์นัท่ีก าหนดใหเ้ป็นฟังกช์นัต่อเน่ืองหรือไม่ 
 6.  หาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัได ้
 7.  น าความรู้เร่ืองอนุพนัธ์ของฟังกช์นัไปประยกุตไ์ด ้
 8.  หาปริพนัธ์ไม่จ  ากดัเขตของฟังกช์นัท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 9.  หาปริพนัธ์จ ากดัเขตของฟังกช์นับนช่วงท่ีก าหนดให้และหาพื้นท่ีท่ีปิดลอ้มดว้ยเส้นโคง้บนช่วงท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้     

รวมทั้งหมด    9    ผลการเรียนรู้ 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

56 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค33202    คณติศาสตร์พเิศษ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  20  คาบ  จ านวน   0.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ในเร่ืองเก่ียวกบัทฤษฎีจ านวน 
โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าว ันท่ีใกล้ตัวให้ผู ้เรียนได้ศึกษา  

เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ ตามความถนดัและความสนใจเป็นพิเศษของนกัเรียนเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ 
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของแต่ละบุคคล  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 การวดัและประเมินผล  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา  และ
ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทฤษฎีจ านวน 
 2.  แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชท้ฤษฎีจ านวนได ้

 
รวมทั้งหมด    2    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

57 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค33203    โครงงานคณติศาสตร์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  40  คาบ  จ านวน   1.0   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา   วิเคราะห์   ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์    ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์การ

ก าหนดปัญหา   สมมติฐาน   ตวัแปรตน้   ตวัแปรตามและตวัแปรคุม   การออกแบบการจดัท าโครงงานและ

การเขียนเคา้โครงงานคณิตศาสตร์   

 จดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้โดยการ

ปฏิบติัจริง   ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา   

การให้เหตุผล   การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้   ความคิดทักษะ

กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี

เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มี

วจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ

ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ได ้

2.  บอกประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ได ้ 

3.  ก าหนดปัญหา สมมติฐาน ตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรคุมได ้ 

4.  ออกแบบการจดัท าโครงงานได ้

5.  เขียนเคา้โครงงานคณิตศาสตร์ได ้

 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

58 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค33204    คณติศาสตร์เพิม่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ภาคเรียนที ่ 2  เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา  ฝึกทกัษะ / กระบวนการในสาระต่อไปน้ี 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น  โดยใชค้่ากลางของขอ้มูล  และ  การวดัการกระจายของขอ้มูล 
 การแจกแจงปกติ  ค่ามาตรฐาน  การแจกแจงปกติและเส้นโคง้ปกติ  พื้นท่ีใตโ้คง้ปกติ 
 ความสัมพนัธ์เชิงฟังกช์นัระหวา่ขอ้มูล  แผนภาพการกระจาย   ความสัมพนัธ์เชิงฟังก์ชนัของขอ้มูลท่ี
ประกอบดว้ยสองตวัแปรท่ีอยูใ่นรูปอนุกรมเวลา  การใชค้วามสัมพนัธ์ของขอ้มูลท านายค่าตวัแปรตาม  เม่ือ
ก าหนดตวัแปรอิสระให ้

โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา  คน้ควา้โดย
การปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  การแกปั้ญหา  การ
ให้เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  
มีวจิารณญาณ  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

โดยการวดัการประเมินผล  ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา  
และทกัษะท่ีตอ้งการวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  เลือกวธีิวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และอธิบายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
 2.  น าความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลไปใชไ้ด ้
 3.  น าความรู้เร่ืองค่ามาตรฐานไปใชใ้นการเปรียบเทียบขอ้มูลได ้
 4.  หาพื้นท่ีใตเ้ส้นโคง้ปกติและน าความรู้เก่ียวกบัพื้นท่ีใตเ้ส้นโคง้ปกติไปใชไ้ด ้
 5.  เขา้ใจความหมายของการสร้างความสมัพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยสองตวัแปร 
 6.  สร้างความสัมพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยสองตวัแปรท่ีอยูใ่นรูปอนุกรมเวลาโดย
ใชเ้คร่ืองค านวณ 
 7.  ใชค้วามสัมพนัธ์เชิงฟังกช์นัของขอ้มูลท านายค่าตวัแปรตามเม่ือก าหนดตวัแปรอิสระให ้
 8.  แกปั้ญหาโดยสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และใชว้ธีิการของก าหนดการเชิงเส้นท่ีใชก้ราฟ
ของสมการและอสมการท่ีมีสองตวัแปร 
 

รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

59 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ค33205    โครงงานคณติศาสตร์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ภาคเรียนที ่ 2  เวลา  40  คาบ  จ านวน   1.0   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา   วเิคราะห์   กระบวนการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ฉบบัสมบูรณ์    ขั้นตอนการท าโครงงาน   

การเขียนเคา้โครงงาน   การเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์  

 จดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้โดยการ

ปฏิบติัจริง   ทดลอง   สรุป   รายงาน   เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการในการคิดค านวณ   การแกปั้ญหา 

การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะ

กระบวนการท่ีไดไ้ปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมี

เจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี

วจิารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 การวดัและประเมินผล ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ

ทกัษะท่ีตอ้งการวดั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกกระบวนการจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ฉบบัสมบูรณ์  

2.  บอกขั้นตอนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ได ้

3.  เขียนเคา้โครงงานคณิตศาสตร์ได ้

4.  เขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ได ้ 

5.  น าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ได ้

 

รวมทั้งหมด    5    หน่วยการเรียนรู้ 

 


