
 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

 

วิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนศักยภาพ ๑ รหัสวิชา ค๓๑๒๙๑ จำนวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น ๔๐ คาบ / ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา ฝึกการเรียนรู้

จากการปฏิบัติจริง ค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ เขียนสรุปรายงาน และสร้างนวัตกรรม ในสาระที่เกี่ยวกับ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ความหมาย หลักการ จุดมุ่งหมาย และประเภทของโครงงาน

คณิตศาสตร์ ขั้นตอนการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การกำหนดปัญหา สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปร

ตาม ตัวแปรควบคุม การออกแบบการจัดทำโครงงาน การเขียนเค้าโครงงานคณิตศาสตร์ การเขียนรายงานและการ

นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การเขียนรายงาน การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ และการประเมิน

โครงงานคณิตศาสตร์ 

 โดยจัดประสบการณการเรียนรู้หรือสร้างสถานการณให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

วิพากษ์และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและ

การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สร้างทักษะชีวิต ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ

รับผิดชอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย   

มีจิตสาธารณะ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ

คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 



 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกความหมายของโครงงานและประเภทของโครงคณิตศาสตร์ได้ 
 ๒. กำหนดปัญหา สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้ 
 ๓. ออกแบบและดำเนินการทำโครงงานคณิตศาสตร์ตามแผนการปฏิบัติงานได้ 
 ๔. เขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 
 ๕. นำเสนอผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนหรือชุมชนได้ 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

 

วิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนศักยภาพ ๒ รหัสวิชา ค๓๑๒๙๒ จำนวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น ๔๐ คาบ / ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา ฝึกการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ เขียนสรุปรายงาน และสร้างนวัตกรรม ในสาระที่เกี่ยวกับ รูปแบบของ

วิธีการพิสูจน์ ความหมาย ขั้นตอนของวิธีการพิสูจน์ ประกอบด้วย รูปแบบ p → q โดยตรง รูปแบบแย้งสลับที่ 

รูปแบบ p  q รูปแบบการแจงกรณี รูปแบบโดยข้อขัดแย้ง รูปแบบ การยกตัวอย่างค้าน รูปแบบว่ามีอย่างน้อย
หนึ่ง และรูปแบบโดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 โดยจัดประสบการณการเรียนรู้หรือสร้างสถานการณให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
วิพากษ์และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและ
การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สร้างทักษะชีวิต ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ

รับผิดชอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  

มีจิตสาธารณะ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ

คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู้ 

  ๑. พิสูจน์ข้อความรูปแบบ p → q โดยตรง (Direct Proof) ได้ 

  ๒. พิสูจน์ข้อความรูปแบบ แย้งสลับที่ (Contra-Positive) ได้ 

  ๓. พิสูจน์ข้อความรูปแบบ p  q (If-And-Only-If) ได้ 

  ๔. พิสูจน์ข้อความรูปแบบ การแจงกรณี (Proof by Cases) ได ้

  ๕. พิสูจน์ข้อความรูปแบบ โดยข้อขัดแย้ง (Proof by Contradiction) ได้ 

  ๖. พิสูจน์ข้อความรูปแบบ การยกตัวอย่างค้าน (Disproof by Counter Example) ได้ 

  ๗. พิสูจน์ข้อความรูปแบบ ว่ามีอย่างน้อยหนึ่ง (Proof by Existence) ได ้

  ๘. พิสูจน์ข้อความรูปแบบ โดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction) ได้ 

รวม ๘ ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

 

วิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนศักยภาพ ๓ รหัสวิชา ค๓๒๒๙๑ จำนวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น ๔๐ คาบ / ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา ฝึกการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ เขียนสรุปรายงาน และสร้างนวัตกรรม ในสาระที่เกี่ยวกับ  เศษส่วนยอ่ย 
ทฤษฎีบทแบบรูปของผลบวกของเศษส่วนย่อยสำหรับเศษส่วนของพหุนาม การสร้างกราฟของฟังก์ชันต่าง ๆ โดยใช้
โปรแกรม Geometer’s Sketchpad  โครงงานคณิตศาสตร์ และการเขียนโครงงานคณิตศาสตร์ 
 โดยจัดประสบการณการเรียนรู้หรือสร้างสถานการณให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

วิพากษ์และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและ

การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สร้างทักษะชีวิต ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เขียนเศษส่วนย่อยของพหุนามที่กำหนดในรูปผลบวกของเศษส่วนย่อยได้   

 ๒. เขียนกราฟของฟังก์ชันโดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad ได้ 

 ๓. สร้างและนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 

รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

 

วิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนศักยภาพ ๔ รหัสวิชา ค๓๒๒๙๒ จำนวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น ๔๐ คาบ / ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา ฝึกการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ เขียนสรุปรายงาน และสร้างนวัตกรรม ในสาระที่เก่ียวกับ การแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ICT เพ่ือการสืบค้น การสืบค้นข้อมูล การประมวลความรู้ในการประยุกต์ใช้ โครงงานคณิตศาสตร์ และ
ลำดับและอนุกรม 
 โดยจัดประสบการณการเรียนรู้หรือสร้างสถานการณให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

วิพากษ์และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและ

การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สร้างทักษะชีวิต ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 

 ๒. ใช้ ICT ในการสืบค้นข้อมูล และประมวลความรู้นำมาประยุกต์ใช้ได้ 

 ๓. สร้างและนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 

 ๔. นำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 

 
 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

 

วิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนศักยภาพ ๕ รหัสวิชา   ค๓๓๒๙๑ จำนวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น ๔๐ คาบ / ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา ฝึกการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติจริง ค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ เขียนสรุปรายงาน และสร้างนวัตกรรม ในสาระที่เกี ่ยวกับ ความรู้

เกี่ยวกับการจัดค่ายคณิตศาสตร์ และการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

 โดยจัดประสบการณการเรียนรู้หรือสร้างสถานการณให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

วิพากษ์และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและ

การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สร้างทักษะชีวิต ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นำความรู้เกี่ยวกับการจัดค่ายคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ 

 ๒. สามารถจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ได้ในโรงเรียนหรือชุมชนได้ 

รวม ๒ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

 

วิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนศักยภาพ ๖ รหัสวิชา   ค๓๓๒๙๒ จำนวน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
จำนวนเวลาเรียนทั้งสิ้น ๔๐ คาบ / ชั่วโมง : ภาคเรียน 

 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกการให้เหตุผลในการแก้ปัญหา ฝึกการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติจริง ค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ เขียนสรุปรายงาน และสร้างนวัตกรรม ในสาระที่เกี ่ยวกับ ความรู้

เกี่ยวกับชุมชนและการจัดค่าย และการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน 

 โดยจัดประสบการณการเรียนรู้หรือสร้างสถานการณให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

วิพากษ์และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและ

การนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สร้างทักษะชีวิต ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความ
รับผิดชอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นำความรู้เกี่ยวกับการจัดค่ายคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ 

 ๒. สามารถจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ได้ในโรงเรียนหรือชุมชนได้ 

รวม ๒ ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 


