
โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 ภาคเรียนท่ี  1   

วิชา คณิตศาสตร 1 (ค31101)                                            จํานวน    1.0  หนวยกิต 

 

หนวยการเรียนรู เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 

1.เซต 1. เซต 

2. การดําเนินการระหวางเซต 

2.1 อินเตอรเซกซัน 

2.2 ยูเนียน 

2.3 คอมพลีเมนต 

2.4 ผลตางระหวางเซต 

3. การแกปญหาโดยใชเซต 

30 

 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1  - หนวยท่ี 1  20  

ตรรกศาสตรเบื้องตน 1. ประพจน 

2. การเชื่อมประพจน (นิเสธ และ หรือ ถา...แลว  ก็

ตอเม่ือ) 

30 

 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 - หนวยท่ี 2 20  

รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 ภาคเรียนท่ี  2   

วิชา คณิตศาสตร 2 (ค31102)                                            จํานวน    1.0  หนวยกิต 

 

หนวยการเรียนรู เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 

1.หลักการนับเบื้องตน 1. หลักการบวกและการคูณ 

2. การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกัน

ท้ังหมด 

3. การจัดหมูกรณีท่ีสิ่งของแตกตางกันท้ังหมด 

30 

 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2  - หนวยท่ี 1  20  

2.ความนาจะเปน 1. การทดลองสุมและเหตุการณ 

2. ความนาจะเปนของเหตุการณ 
30 

 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 - หนวยท่ี 2 20  

รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี  1   

วิชา คณิตศาสตร 3 (ค32101)                                            จํานวน    1.0  หนวยกิต 

 

หนวยการเรียนรู เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 

1.ฟงกชัน 1. ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน ไดแก ฟงกชันเชิงเสน  

ฟงกชันกําลังสอง  ฟงกชันข้ันบันได  ฟงกชันเอกซ

โพเนนเชียล 

2. การบวก การลบ การคูณ การหารฟงกชัน 

3. ฟงกชันประกอบ 

4. ฟงกชันผกผัน 

30 

 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1  - หนวยท่ี 1  20  

2.เลขยกกําลัง 1. รากท่ี n ของจํานวนจริง เม่ือ n เปนจํานวนนับท่ี

มากกวา 1 

2. เลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ 

30 

 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 - หนวยท่ี 2 20  

รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี  2   

วิชา คณิตศาสตร 4 (ค32102)                                           จํานวน    1.0  หนวยกิต 

 

หนวยการเรียนรู เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 

1.ลําดับและอนุกรม 1. ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต 

2. อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

3. ลําดับจํากัดและลําดับอนันต 

4. ลิมิตของลําดับอนันต 

5. อนุกรมจํากัดและอนุกรมอนันต 

6. ผลบวกของอนุกรมอนันต 

7. การนําควมรูเก่ียวกับลําดับและอนุกรมไปใชในการ

แกปญหา 

30 

 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2  - หนวยท่ี 1  20  

2.ดอกเบี้ยและมูลคา

ของเงิน 

1. ดอกเบี้ย 

2. มูลคาของเงิน 

3. คารายงวด 

30 

 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 - หนวยท่ี 2 20  

รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 ภาคเรียนท่ี  1   

วิชา คณิตศาสตร 5 (ค33101)                                            จํานวน    1.0  หนวยกิต 

 

หนวยการเรียนรู เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 

1.สถิติ 1. ขอมูล 

2. ตําแหนงท่ีของขอมูล 

3. คากลาง  

   - ฐานนิยม   

   - มัธยฐาน   

   - คาเฉลี่ยเลขคณิต 

30 

 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1  - หนวยท่ี 1  20  

2.สถิติ (ตอ) 1. คากระจายของขอมูล  

- พิสัย  

- สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

- ความแปรปรวน 

30 

 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 - หนวยท่ี 2 20  

รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 ภาคเรียนท่ี  2   

วิชา คณิตศาสตร 6 (ค33102)                                            จํานวน    1.0  หนวยกิต 

 

หนวยการเรียนรู เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 

1.สถิติ 1. การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 30  

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2  - หนวยท่ี 1  20  

2. สถิติ (ตอ) 1. การแปลความหมายของคาสถิติ 30  

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 - หนวยท่ี 2 20  

รวม 100  

 

 


