
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย   

ที ่ 333 / 2563                  วันที่    16   มีนาคม พ.ศ. 2563   

เรื่อง    การจัดทำแผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

ด้วยข้าพเจ้า  นางสาวปรียา  พงศาปาน  ตำแหน่ง  ครู ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้จัดทำแผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผล ดังนี้ 

  1. รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5  รหัสวิชา ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  2. รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5  รหัสวิชา ค 23201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  3. รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 11  รหัสวิชา ค 23203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  4. รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1  รหัสวิชา ค 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
   ลงชื่อ.................................................................................... 
                  (นางสาวปรียา   พงศาปาน)  

                                                                                  ครู  
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

                                                  
  ลงชื่อ.................................................................................... 
                                                                             (นางปาริชาติ  นีลโสภณ) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 



ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

                                                  
  ลงชื่อ.................................................................................... 
                       (นายธีริทธิ์  อ่ินคำ) 
                                                                                หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                                                                                  

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

                                                  
  ลงชื่อ.................................................................................... 
                     (นายกัมพล  ไชยนันท์) 
                                                          ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15   
                                                                            (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียน 

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5              รหัสวิชา ค 23101                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1                      เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาค 
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์                                           จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หมาย
เหตุ 

1 อสมการ 
เชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

ค 1.3  ม.3/1 1. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
2.  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
3.  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

20  

2 การแยกตัว
ประกอบของ
พหุนามที่มี
ดีกรีสูงกว่า
สอง 

ค 1.2  ม.3/1 1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง
กว่าสอง 

 

10  

3 สมการกำลัง
สองตัวแปร
เดียว 

ค 1.3  ม.3/2 1. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
2. การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  
3. การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ 

กำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

10  

4 ความคล้าย ค 2.2  ม.3/1 1. รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  
2. การนำาความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไป

ใช้ใน การแก้ปัญหา 

10  

5 กราฟของ
ฟังก์ชันกำลัง
สอง 

ค 1.2  ม.3/2 1. กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  
2. การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสอง

ไปใช้ ในการแก้ปัญหา 

5  

6 สถิติ ค 3.1   ม.3/1 1. ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล    - 
แผนภาพกล่อง 

2. การแปลความหมายผลลัพธ์  
3. การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

5  



กำหนดการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

รหัสวิชา ค 23101  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน  1.5  หน่วยกิต                 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563                       ครูผู้สอน นางสาวปรียา  พงศาปาน 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (20 ชั่วโมง) 
1 1 ก.ค. – 3 ก.ค. 63 แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ค 1.3  ม.3/1 

เข้าใจและใช้สมบัติ
ของการไม่เท่ากัน 
เพ่ือวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้
อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

 

2 7 ก.ค. – 10 ก.ค. 63 แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 6 ก.ค. หยุดชดเชย
วันอาสาฬหบูชา 

3 13 ก.ค. – 17 ก.ค. 63 
คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

 

4 20 ก.ค. – 24 ก.ค. 63 
คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

 

5 27 ก.ค. – 31 ก.ค. 63 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
28 ก.ค. หยุดวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

6 3 ส.ค. – 7 ส.ค. 63 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

7 10 ส.ค. – 14 ส.ค. 63 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

12 ส.ค. หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง (10 ชั่วโมง) 

8 17 ส.ค. – 21 ส.ค. 63 
การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีอยู่
ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสาม 

ค 1.2  ม.3/1 เข้าใจและ 
ใช้การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามที่มีดีกรีสูงกวา่สอง 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 

9 24 ส.ค. – 28 ส.ค. 63 
การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมี 
ดีกรีสูงกว่าสาม 

 

10 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 63 สอบกลางภาค  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (10 ชั่วโมง) 

11 7 ก.ย. – 11 ก.ย. 63 แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ค 1.3  ม.3/2 ประยุกต์ใช้
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 
12 14 ก.ย. – 18 ก.ย. 63 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  

13 21 ก.ย. – 25 ก.ย. 63 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง
ตัวแปรเดียว 

 

 
 
 
 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 :  ความคล้าย (10 ชั่วโมง) 
14 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน ค 2.2  ม.3/1 เข้าใจและ 

ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
ที่คล้ายกันในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

 
15 5 ต.ค. – 9 ต.ค. 63 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  

16 12 ต.ค. – 16 ต.ค. 63 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่
คล้ายกัน 

13 ต.ค.. หยุดวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 :  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (5 ชั่วโมง) 

17 19 ต.ค. – 22 ต.ค. 63 แนะนำฟังก์ชัน ค 1.2  ม.3/2 เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลัง
สองในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

23 ต.ค.. หยุดวัน 
ปิยมหาราช 

18 26 ต.ค. – 30 ต.ค. 63 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 :  สถิติ (5 ชั่วโมง) 

19 2 พ.ย. – 6 พ.ย. 63 
แผนภาพกล่อง/ การอ่านและแปล
ความหมายจากแผนภาพกล่อง 

ค 3.1  ม.3/1 เข้าใจและ 
ใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและ
แปลความหมายผลลพัธ์รวมท้ัง 
นำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

20 9 พ.ย. – 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาค   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียน 

รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5              รหัสวิชา ค 23201                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1                      เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาค 
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์                                           จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หมาย
เหตุ 

1 การแยกตัว
ประกอบของ
พหุนามที่มี
ดีกรีสูงกว่า
สอง 

ค 1.2  ม.3/1 1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง
กว่าสอง 

 

15  

2 สมการกำลัง
สองตัวแปร
เดยีว 

ค 1.3  ม.3/2 1. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
2. การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  
3. การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ 

กำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

15  

3 กราฟของ
ฟังก์ชันกำลัง
สอง 

ค 1.2  ม.3/2 1. กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  
2. การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสอง

ไปใช้ ในการแก้ปัญหา 

10  

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

รหัสวิชา ค 23201  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน  1.0  หน่วยกิต                 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563                       ครูผู้สอน นางสาวปรียา  พงศาปาน 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง (15 ชั่วโมง) 

1 - 4 1 ก.ค. – 24 ก.ค. 63 
การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีอยู่
ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสาม 

ค 1.2  ม.3/1 เข้าใจและ 
ใช้การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามที่มีดีกรีสูงกวา่สอง 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

12 ส.ค. หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

5 - 8 27 ก.ค. – 21 ส.ค. 63 
การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมี 
ดีกรีสูงกว่าสาม 

28 ก.ค. หยุดวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
12 ส.ค. หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (15 ชั่วโมง) 
9 24 ส.ค. – 28 ส.ค. 63 แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ค 1.3  ม.3/2 ประยุกต์ใช้

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 
10 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 63 สอบกลางภาค  

11 - 13 7 ก.ย. – 25 ก.ย. 63 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  

14 - 16 28 ก.ย. – 16 ต.ค. 63 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง
ตัวแปรเดียว 

13 ต.ค.. หยุดวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (10 ชั่วโมง) 

17 19 ต.ค. – 22 ต.ค. 63 แนะนำฟังก์ชัน ค 1.2  ม.3/2 เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลัง
สองในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

23 ต.ค.. หยุดวัน 
ปิยมหาราช 

18 - 19 26 ต.ค. – 6 พ.ย. 63 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  

20 9 พ.ย. – 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาค   
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียน 

รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11            รหัสวิชา ค 23203                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1                      เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาค 
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์                                           จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หมาย
เหตุ 

1 การแยกตัว
ประกอบของ
พหุนามที่มี
ดีกรีสูงกว่า
สอง 

ค 1.2  ม.3/1 1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง
กว่าสอง 

 

10  

2 สมการกำลัง
สองตัวแปร
เดยีว 

ค 1.3  ม.3/2 1. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
2. การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  
3. การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ 

กำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

5  

3 กราฟของ
ฟังก์ชันกำลัง
สอง 

ค 1.2  ม.3/2 1. กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  
2. การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสอง

ไปใช้ ในการแก้ปัญหา 

5  

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

รหัสวิชา ค 23203  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน  0.5  หน่วยกิต                 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563                       ครูผู้สอน นางสาวปรียา  พงศาปาน 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง (10 ชั่วโมง) 

1 - 4 1 ก.ค. – 24 ก.ค. 63 
การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีอยู่
ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสาม 

ค 1.2  ม.3/1 เข้าใจและ 
ใช้การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามที่มีดีกรีสูงกวา่สอง 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

12 ส.ค. หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

5 - 9 27 ก.ค. – 28 ส.ค. 63 
การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมี 
ดีกรีสูงกว่าสาม 

28 ก.ค. หยุดวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
12 ส.ค. หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็พระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (5 ชั่วโมง) 
10 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 63 สอบกลางภาค ค 1.3  ม.3/2 ประยุกต์ใช้

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 
11  7 ก.ย. – 25 ก.ย. 63 แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว  

12 - 13 14 ก.ย. – 25 ก.ย. 63 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  

14 - 15 28 ก.ย. – 16 ต.ค. 63 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง
ตัวแปรเดียว 

13 ต.ค.. หยุดวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (5 ชั่วโมง) 

16 - 17 12 ต.ค. – 22 ต.ค. 63 แนะนำฟังก์ชัน ค 1.2  ม.3/2 เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลัง
สองในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

23 ต.ค.. หยุดวัน 
ปิยมหาราช 

18 - 19 26 ต.ค. – 6 พ.ย. 63 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  

20 9 พ.ย. – 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาค   
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



โครงสร้างเวลาเรียน 

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1             รหัสวิชา ค 31101                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนที่ 1                               เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาค 
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์                จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

1 เซต 
• ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต 

• ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต 
20  

2 ตรรกศาสตร์ 
• ประพจน์และตัวเชื่อม  (นิเสธ และ หรือ  ถ้า...แล้ว... 

ก็ต่อเมื่อ) 
20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

รหัสวิชา ค 31101      รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จำนวน  1.0  หน่วยกิต        เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563                ครูผู้สอน นางสาวปรียา  พงศาปาน 
 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :  เซต (20 ชั่วโมง) 

1 1 ก.ค. – 3 ก.ค. 63 
ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเซต 

ค 1.1   ม.4/1 
เข้าใจความรู้เกี่ยวกับ
เซตและตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

 

2 7 ก.ค. – 10 ก.ค. 63 
ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเซต 

6 ก.ค. หยุดชดเชย
วันอาสาฬหบูชา 

3 13 ก.ค. – 17 ก.ค. 63 
ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเซต 

 

4 20 ก.ค. – 24 ก.ค. 63 
การดำเนินการระหว่างเซต  
(อินเตอร์เซกชัน) 

 

5 27 ก.ค. – 31 ก.ค. 63 การดำเนินการระหว่างเซต (ยูเนียน) 
28 ก.ค. หยุดวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

6 3 ส.ค. – 7 ส.ค. 63 
การดำเนินการระหว่างเซต  
(คอมพลีเมนต์) 

 

7 10 ส.ค. – 14 ส.ค. 63 
การดำเนินการระหว่างเซต  
(ผลต่างระหว่างเซต) 

12 ส.ค. หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 

8 17 ส.ค. – 21 ส.ค. 63 การแก้ปัญหาโดยใช้เซต  
9 24 ส.ค. – 28 ส.ค. 63 การแก้ปัญหาโดยใช้เซต  
10 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 63 สอบกลางภาค   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :  ตรรกศาสตร์ (20 ชั่วโมง) 
11 7 ก.ย. – 11 ก.ย. 63 ประพจน์ ค 1.1   ม.4/1 เข้าใจ

ความรู้เกี่ยวกับเซต
และตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

 
12 14 ก.ย. – 18 ก.ย. 63 ประพจน์  
13 21 ก.ย. – 25 ก.ย. 63 ประพจน์  
14 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 นิเสธของประพจน์  

15 5 ต.ค. – 9 ต.ค. 63 การเชื่อมประพจน์ 
 



สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :  ตรรกศาสตร์ (20 ชั่วโมง) 

16 12 ต.ค. – 16 ต.ค. 63 
การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม 
“และ” 

ค 1.1   ม.4/1 เข้าใจ
ความรู้เกี่ยวกับเซต
และตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ในการ
สื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

13 ต.ค.. หยุดวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 

17 19 ต.ค. – 22 ต.ค. 63 
การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม 
“หรือ” 

23 ต.ค.. หยุดวัน 
ปิยมหาราช 

18 26 ต.ค. – 30 ต.ค. 63 
การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม  
“ถ้า...แล้ว” 

 

19 2 พ.ย. – 6 พ.ย. 63 
การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม  
“ก็ต่อเมื่อ” 

 

20 9 พ.ย. – 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาค   

 

 


