รายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์ เพิม่ เติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จัดทาโดย

นางกมลชนก ภาคภูมิ
ครู ชานาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
( พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม )

คำนำ
เอกสารฉบับนี้ เป็นโครงการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 4
( ม.4 – ม.6 ) เป็นโครงการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ประกอบด้วยคาอธิบายรายวิชาที่ระบุขอบข่ายของ
สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้รายภาคและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มีการกาหนด
จานวนคาบโดยประมาณที่ควรจัดให้นักเรียนได้ศึกษาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีหลักเกณฑ์ในการวัดผล
และประเมินผลการเรียนที่ชัดเจน มีตารางวิเคราะห์ ผลการเรียนรู้ปลายทางและผลการเรียนรู้นาทาง ซึ่งทาให้
เอกสารฉบับนี้มีประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสอนในแต่ละสัปดาห์และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้อย่างมีคุณภาพ

นางกมลชนก ภาคภูมิ
ครูชานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สำรบัญ
คาอธิบายรายวิชา
ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ปลายทางและนาทางของแต่ละสาระการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
กาหนดอัตราส่วนของการวัดผล
เกณฑ์การให้คะแนนภาระหน้าที่/งานที่มอบหมาย
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน
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คำอธิบำยรำยวิชำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ รำยวิชำ ค32201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
จำนวนเวลำ 80 ชั่วโมง
จำนวน 2.0 หน่วยกิต
ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกำริทึม เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
รากที่ n ในระบบจานวนจินวนจริงและจานวนจริงในรูปกรณฑ์ เลขยกกาหลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม การหา
ค่าลอการิทึม การเปลี่ยนฐานลอการิทึม การแก้สมการและการแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการึมึม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อื่นๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่าง
ของจานวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และ
ไซน์ การหาระยะทางและความสูง
เวกเตอร์ในสำมมิติ ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ผลบวกและ
ผลลบของเวกเตอร์ ผลคูณของเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ขนาดของเวกเตอร์และเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ผลคูณ
เชิงสเกลาร์ มุมระหว่างเวกเตอร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้ของเวกเตอร์
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และสังเคราะห์ แล้วสรุป เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้รักการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ซื่อสัตย์สุ จริต ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มี
ความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตสานึกทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่การ
รักษาสิ่งแวดล้อม การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรเรียนรู้
 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม รากที่ n ในระบบจานวนจริง
และจ านวนจริ งในรูป กรณฑ์ เลขยกกาหลั งที่ มีเลขชี้ก าลั งเป็ น จานวนตรรกยะ ฟั งก์ชัน เอกซ์โพเนนเชีย ล
ฟังก์ชันลอการิทึม การเขียนกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่าลอการิทึม
การเปลี่ยนฐานลอการิทึม การแก้สมการและการแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม และนาความรู้
เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ การเขียนกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การใช้ตาราง
ค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจานวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และไซน์ การหาระยะทางและความสูง และนา
ความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้
 มี ค วามคิ ด รวบยอดเกี่ย วกั บ เวกเตอร์ในสามมิ ติ ผลบวกและผลลบของเวกเตอร์ ผลคู ณ ของ
เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ขนาดของเวกเตอร์และเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ผลคูณเชิงสเกลาร์ มุมระหว่างเวกเตอร์ ผล
คูณเชิงเวกเตอร์ และนาความรู้เรื่องเวกเตอร์ไปใช้แก้ปัญหาได้

ตำรำงวิเครำะห์คำอธิบำยรำยวิชำ ค32201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม
ผลกำรเรียนรู้

กิจกรรม

สำระกำรเรียนรู้

เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ /
กระบวนการในการคิ ด
ค านวณ การแก้ ปั ญ หา
การให้ เ หตุ ผ ล การสื่ อ
ความห ม ายท าง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ น า
ประสบการณ์ ด้ านความรู้
ค ว า ม คิ ด ทั ก ษ ะ
กระบวนการที่ ได้ ไปใช้ ใน
การเรี ย นรู้ สิ่ งต่ าง ๆ และ
ใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น อย่ า ง
สร้ า งสรรค์ รวมทั้ ง เห็ น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ สามารถ
ท างานอย่ า งเป็ น ระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ
มี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ มี
วิจารณญาณ และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการ
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้าง
สถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่
ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
โดนการปฏิบัติจริง ทดลอง
สรุป และรายงาน

ฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอกำริทึม
ฟั ง ก์ ชั น เอกซ์ โ พเนนเชี ย ล ฟั ง ก์ ชั น
ลอการิ ทึ ม กราฟของฟั ง ก์ ชั น เอกซ์
โพเนนเชี ย ลและฟั ง ก์ ชั น ลอการิ ทึ ม
ลอการิ ทึ ม สามั ญ และการเปลี่ ย นฐาน
ลอการิทึม การแก้สมการเอกซ์โพเนน
เชียลและสมการลอการิทึม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ฟังก์ชันไซน์ ฟังก์ชันโคไซน์ และฟังก์ชัน
ตรี โ กณ มิ ติ อื่ น ๆ กราฟของฟั ง ก์ ชั น
ตรี โ กณมิ ติ ฟั ง ก์ ชั น ตรี โ กณมิ ติ ข อง
ผลบวกและผลต่างของจานวนจริงหรือ
ของมุม อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
การแก้ ส มการตรีโกณมิ ติ กฎของไซน์
และกฎโคไซน์
เวกเตอร์
เวกเตอร์ การเท่ากันของเวกเตอร์ การ
บวกและการลบเวกเตอร์ การคู ณ
เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และการนาไปใช้

ตำรำงวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้
รำยวิชำ ค32201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม
สำระหลัก
พีชคณิต

สำระกำรเรียนรู้

ผลกำรเรียนรู้

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอกำริทึม
- เลขยกกาลังและจานวนจริงในรูป
กรณฑ์
- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
- ฟังก์ชันลอการิทึม
- ลอการิทึมสามัญและการเปลี่ยนฐาน
ของลอการิทึม
- การแก้สมการและการแก้อสมการ
เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

1. มีค วามคิ ดรวบยอดเกี่ยวกับ เลขยก
กาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม ราก
ที่ n ในระบบจานวนจริงและจานวนจริง
ในรู ป กรณฑ์ เลขยกก าหลั ง ที่ มี เลขชี้
กาลังเป็นจานวนตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชี ย ล ฟั งก์ ชั น ลอการิทึ ม การ
เขียนกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
แล ะฟั งก์ ชั น ล อการิ ทึ ม การห าค่ า
ลอการิทึ ม การเปลี่ ยนฐานลอการิทึ ม
การแก้สมการและการแก้อสมการเอกซ์
โพเนนเชี ย ลและลอการิ ทึ ม และน า
ความรู้ เรื่ อ งฟั งก์ ชั น เอกซ์ โ พเนนเชี ย ล
และฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ การเขียนกราฟของฟังก์ชัน
ตรี โ กณ มิ ติ การใช้ ต ารางค่ า ฟั ง ก์ ชั น
ตรี โ กณ มิ ติ ฟั ง ก์ ชั น ตรี โ กณ มิ ติ ข อง
ผลบวกและผลต่างของจานวนจริงหรือ
มุ ม ตั ว ผกผั น ของฟั ง ก์ ชั น ตรี โ กณมิ ติ
เอกลั ก ษณ์ แ ละสมการตรีโกณมิ ติ กฎ
ของโคไซน์ และไซน์ การหาระยะทาง
และความสูง และนาความรู้เรื่องฟังก์ชัน
ตรี โ กณ มิ ติ และก ารป ระยุ ก ต์ ไป ใช้
แก้ปัญหาได้

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
- การแก้สมการตรีโกณมิติ
- กฎของไซน์และกฎโคไซน์และการ
นาไปใช้

สำระหลัก
เรขำคณิต

สำระกำรเรียนรู้

ผลกำรเรียนรู้

เวกเตอร์
- เวกเตอร์ในสามมิติ
- เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก
- ขนาดของเวกเตอร์และเวกเตอร์
หนึ่งหน่วย
- ผลคูณเชิงสเกลาร์และการนาไปใช้
- ผลคูณเชิงเวกเตอร์และการนาไปใช้

3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์
ในสามมิ ติ ผลบวกและผลลบของ
เวกเตอร์ ผลคู ณ ของเวกเตอร์ ด้ ว ยส
เกลาร์ ขนาดของเวกเตอร์และเวกเตอร์
หนึ่ ง หน่ ว ย ผลคู ณ เชิ ง สเกลาร์ มุ ม
ระหว่า งเวกเตอร์ ผลคู ณ เชิ งเวกเตอร์
และน าค วาม รู้ เ รื่ อ งเวกเต อร์ ไ ป ใช้
แก้ปัญหาได้

ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรเรียนรูป้ ลำยทำงและนำทำงของแต่ละสำระกำรเรียนรู้
สำระกำรเรียนรู้ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกำริทึม
ผลกำรเรียนรู้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม รากที่ n ในระบบจานวนจริงและ
จานวนจริงในรูป กรณฑ์ เลขยกกาหลั งที่ มีเลขชี้กาลั งเป็น จานวนตรรกยะ ฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเชี ยล
ฟั งก์ ชั น ลอการิ ทึ ม การเขี ย นกราฟของฟั งก์ ชั น เอกซ์ โพเนนเชี ย ลและฟั งก์ ชั น ลอการิ ทึ ม การหาค่ า
ลอการิทึม การเปลี่ยนฐานลอการิทึม การแก้สมการและการแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
และนาความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
สำระกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง
ผลกำรเรียนรู้นำทำง
1. เลขยกกาลัง นาความรู้เกี่ยวกับเลขยกกาลังและ 1. เขียนจานวนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยใช้สมบัติ
และจานวนจริง จานวนจริงในรูปกรณฑ์ไปใช้ได้
ของเลขยกกาลังได้
ในรูปกรณฑ์
2. บวก ลบ คูณ และหารเลขยกกาลังได้
3. นาความรู้เกีย่ วกับเลขยกกาลังไปใช้ได้
4. เขียนจานวนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายโดยใช้สมบัติ
ของรากที่ n ได้
5. บวก ลบ คูณ และหารจานวนที่จริงในรูป
กรณฑ์ได้
6. นาความรู้เกี่ยวกับจานวนจริงในรูปกรณฑ์ไป
ใช้ได้
2. ฟังก์ชันเอกซ์ บอกลักษณะ คุณสมบัติ และ
โพเนนเชียล เขียนกราฟ ของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล และนาสมบัติของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลไปใช้ได้
3. ฟังก์ชัน
ลอการิทึม

1. บอกลักษณะและคุณสมบัติของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลได้
2. เขียนกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลได้
3. นาสมบัติของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลไปใช้
ได้

บอกลักษณะ คุณสมบัติ และ
1. บอกลักษณะและคุณสมบัติของลอการิทึมได้
เขียนกราฟ ของฟังก์ชันลอการิทึม 2. เขียนกราฟของฟังก์ชันลอการิทึมได้
และนาสมบัติของลอการิทึมไป
3. นาสมบัติของฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้ได้
ใช้ได้

สำระกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง
4. ลอการิทึม
หาลอการิทึมสามัญและเปลี่ยน
สามัญและการ ฐานของลอการิทึมได้
เปลี่ยนฐาน
ลอการิทึม

1.

2.
3.
4.
5.

5. สมการและ แก้สมการและแก้อสมการเอกซ์
อสมการเอกซ์ โพเนนเชียลและลอการิทึมได้
โพเนนเชียล
และลอการิทึม

ผลกำรเรียนรู้นำทำง
หาแคแรกเทอริสติกและแมนทิสซาของ
ลอการิทึมสามัญของจานวนจริงบวกใดๆ โดย
อาศัยตารางลอการิทึมสามัญได้
หาลอการิทึมสามัญของจานวนจริงบวกใดๆ
ได้ โดยอาศัยตารางลอการิทึมสามัญได้
หาค่า N เมื่อกาหนดค่า log N ให้ได้
เปลี่ยนฐานของลอการิทึมได้
หาลอการิทึมฐานต่างๆ โดยอาศัยลอการิทึม
สามัญได้

1. แก้สมการและแก้อสมการของเอกซ์โพเนน
เชียลได้
2. แก้สมการและแก้อสมการลอการิทึมได้

ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำงและนำทำงของแต่ละสำระกำรเรียนรู้
สำระกำรเรียนรู้ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ผลกำรเรียนรู้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ การเขียนกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การใช้ตารางค่า
ฟังก์ชั น ตรี โกณมิติ ฟั งก์ชัน ตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจานวนจริงหรือมุม ตัว ผกผั นของ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และไซน์ การหาระยะทางและความ
สูง และนาความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้
สำระกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง
6. การหาค่า
หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของ
ของฟังก์ชัน
จานวนจริงหรือมุมได้
ตรีโกณมิติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรเรียนรู้นำทำง
หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกหรือ
ผลต่างของจานวนจริงหรือมุมได้
หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของสองเท่าของ
จานวนจริงหรือมุมได้
หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของครึ่งหนึ่งของ
จานวนจริงหรือมุมได้
หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของสามเท่าของ
จานวนจริงหรือมุมได้
หาค่าผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติได้
หาค่าผลบวกหรือผลต่างของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติได้

7. อินเวอรส์
ของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ

หาค่าของฟังก์ชัน arcsine
arccosine และ arctangent ได้

1. บอกโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน arcsine
arccosine และ arctangent ได้
2. หาค่าของฟังก์ชัน arcsine arccosine และ
arctangent ได้

8.เอกลักษณ์
ตรีโกณมิติ

พิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติได้

1. พิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติได้
2. นาเอกลักษณ์ตรีโกณมิติไปใช้ได้

สำระกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง
9. สมการ
แก้สมการตรีโกณมิติได้
ตรีโกณมิติ

ผลกำรเรียนรู้นำทำง
1. แก้สมการตรีโกณมิติเมื่อกาหนดเอกภพ
สัมพัทธ์ของคาตอบให้
2. แก้สมการตรีโกณมิติที่มีคาตอบของสมการอยู่
ในรูปของค่าทั่วไปได้

10. กฎของ
โคไซน์และกฏ
ของไซน์
และการ
นาไปใช้

1. บอกกฏของโคไซน์และกฏไซน์ ได้
2. นากฏของโคไซน์และกฏของไซน์ ไปใช้หาส่วน
ต่าง ๆ ของรูปสามเหลี่ยมได้
3. นาความรู้เรื่องตรีโกณมิติ กฏของโคไซน์และ
กฏของไซน์ ไปใช้หาระยะทางและความสูงได้

นา กฏของโคไซน์และกฏของไซน์
ไปใช้หาส่วนต่าง ๆ ของรูป
สามเหลี่ยม หาระยะทางและ
ความสูงได้

ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำงและนำทำงของแต่ละสำระกำรเรียนรู้
สำระกำรเรียนรู้ เวกเตอร์
ผลกำรเรียนรู้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ ผลบวกและผลลบของเวกเตอร์ ผลคูณของเวกเตอร์
ด้วยสเกลาร์ ขนาดของเวกเตอร์และเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ผลคูณเชิงสเกลาร์ มุมระหว่างเวกเตอร์ ผลคูณ
เชิงเวกเตอร์ และนาความรู้เรื่องเวกเตอร์ไปใช้แก้ปัญหาได้
สำระกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง
11. เวกเตอร์ใน หาเวกเตอร์ที่เท่ากัน นิเสธ
ระนาบ
ผลบวก ผลลบ และผลคูณ
เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ในระนาบได้

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

ผลกำรเรียนรู้นำทำง
บอกความแตกต่างของปริมาณสเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ได้
เขียนส่วนของเส้นตรงที่ระบุทิศทางแทน
ปริมาณเวกเตอร์ที่กาหนดให้และใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเวกเตอร์ใน
ระนาบได้
บอกได้ว่าเวกเตอร์ในระนาบที่กาหนดให้
ขนานกันหรือไม่ และหาเวกเตอร์ที่ขนานกับ
เวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
บอกได้ว่าเวกเตอร์ในระนาบที่กาหนดให้
เท่ากันหรือไม่ และหาเวกเตอร์ที่เท่ากันกับ
เวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
บอกได้ว่าเวกเตอร์ในระนาบที่กาหนดให้เป็น
นิเสธกันหรือไม่ และหาเวกเตอร์ที่เป็นนิเสธ
ของเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
หาผลบวกของเวกเตอร์ในระนาบได้
หาผลลบของเวกเตอร์ในระนาบได้
บอกสมบัติต่างๆ ของการบวกเวกเตอร์ได้
บอกสมบัติต่างๆ ของการคูณเวกเตอร์ด้วย
สเกลาร์และนาไปใช้ได้
บอกความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์ u และ



v เมื่อ u  av ได้

สำระกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง
ผลกำรเรียนรู้นำทำง
12. การพิสูจน์ นาความรู้เรื่องเวกเตอร์ไปใช้ในการ 1. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการคูณเวกเตอร์ด้วยส
เรขาคณิตโดย พิสูจน์ทฤษฎีบทในเรขาคณิตได้
เกลาร์ได้
ใช้ความรู้เรื่อง
2. นาความรูเ้ รื่องเวกเตอร์ไปใช้ในการพิสูจน์
เวกเตอร์
ทฤษฎีบทในเรขาคณิตได้
13. เวกเตอร์ใน หาเวกเตอร์ที่เท่ากัน นิเสธ
1. เขียนเวกเตอร์ที่กาหนดให้ในรูป  ab  หรือ
 
ระบบแกน ผลบวก ผลลบ และผลคูณ
 
a i  bj
มุมฉาก
เวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ในระบบแกน
2. บอกได้ว่าเวกเตอร์ที่กาหนดให้เท่ากันหรือไม่
มุมฉากได้
และนาความรู้เรื่องการเท่ากันของเวกเตอร์ไป
ใช้ได้
3. หาผลบวกของเวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉากที่
กาหนดให้ได้
4. หาผลลบของเวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉากที่
กาหนดให้ได้
5. หาผลคูณของเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ในระบบแกน
มุมฉากที่กาหนดให้ได้
6. บอกได้ว่าเวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉากที่
กาหนดให้ขนานกันหรือไม่
14. เวกเตอร์
หาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทาง 1. หาขนาดของเวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉากได้
หนึ่งหน่วย
เดียวกันหรือตรงข้ามกับเวกเตอร์ที่ 2. หาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับ
กาหนดให้ได้
เวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
3. หาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามกับ
เวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
15. ผลคูณเชิง หาผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิง
สเกลาร์
เวกเตอร์ และนาสมบัติไปใช้ได้
ผลคูณเชิง
เวกเตอร์ และ
การนาไปใช้

1. หาผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
2. นาสมบัติของผลคูณเชิงสเกลาร์ไปใช้ในการหา
มุมระหว่างเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
3. บอกได้ว่าเวกเตอร์ที่กาหนดตั้งฉากกันหรือไม่
4. หาผลคูณเชิงเวกเตอร์ของเวกเตอร์ที่กาหนดให้
ได้
5. นาสมบัติของผลคูณเชิงเวกเตอร์ไปใช้ได้

โครงกำรจัดกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ รำยวิชำ ค32201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 5
จำนวนเวลำ 80 ชั่วโมง
เวลำเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดำห์ จำนวน 2.0 หน่วยกิต
ชื่อผู้สอน : นำงกมลชนก ภำคภูมิ
แผน
ที่

1

2

3

4

5

สำระกำรเรียนรู้

ผลกำรเรียนรู้

(ทดสอบก่อนเรียน)
ปฐมนิเทศก่อนเรียน
บทที่ 1 ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและ
ลอกำริทึม
-เลขยกกาลังและ
น าความรู้เกี่ยวกับ เลขยกกาลั งและ
จานวนจริงในรูปกรณฑ์ จานวนจริงในรูปกรณฑ์ไปใช้ได้
บอกลักษณะ คุณสมบัติ และเขียน
-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน กราฟของฟั งก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
เชียล
ได้ และน าสมบัติ ของฟั งก์ชัน เอกซ์
โพเนนเชียลไปใช้ได้
บอกลักษณะ คุณสมบัติ และเขียน
กราฟของฟั ง ก์ ชั น ลอการิ ทึ ม และ
-ฟังก์ชันลอการิทึม
น าสมบั ติ ข องฟั ง ก์ ชั น ลอการิ ทึ ม ไป
ใช้ได้
-ลอการิทึมสามัญและ หาลอการิทึมสามัญ และเปลี่ยนฐาน
การเปลี่ยนฐานของ
ของลอการิทึมได้
ลอการิทึม
-สมการเอกซ์โพเนน
แก้สมการของเอกซ์โปเนนเชียลและ
เชียล
แก้สมการลอการิทึมได้
และสมการลอการิทึม
ทบทวน บทที่ 1

จำนวน สัปดำห์ ภำระหน้ำที่
ชั่วโมง ทีส่ อน งำนที่มอบหมำย
2

1

7

12

4

3

เอกสารฝึกหัด
ที่ 1.1 – 1.3
เอกสารฝึกหัด
ที่ 1.4
(ใบงานที่ 1 – 3)

4

4

เอกสารฝึกหัด
ที่ 1.5
(ใบงานที่ 4 – 6)

4

5

เอกสารฝึกหัด
ที่ 1.6 – 1.7

3

6

เอกสารฝึกหัด
ที่ 1.8

2

7

แผน
ที่

สำระกำรเรียนรู้

ผลกำรเรียนรู้
ทดสอบผลกำรเรียน บทที่ 1

จำนวน สัปดำห์ ภำระหน้ำที่
ชั่วโมง ทีส่ อน งำนที่มอบหมำย
2
7

บทที่ 2 ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ
-การหาค่าของฟังก์ชัน หาค่ า ของฟั ง ก์ ชั น ตรี โ กณมิ ติ ข อง
จานวนจริงหรือมุมได้
ตรีโกณมิติ

5

7

-อินเวอรส์ของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ

3

9

8

-เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ arcsine
arccosine และ arctangent ได้
พิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติได้

2

10

แก้สมการตรีโกณมิติได้

3

10

นากฏของโคไซน์และกฏของไซน์ไป
ใช้ห าส่วนต่าง ๆ ของรูปสามเหลี่ยม
หาระยะทางและความสูงได้
ทบทวน บทที่ 2
ทดสอบผลกำรเรียน บทที่ 2

3

11

2
2

12
12

2

13

หาเวกเตอร์ที่เท่ากัน นิเสธ ผลบวก
ผลลบ และผลคู ณ เวกเตอร์ ด้ ว ย
สเกลาร์ในระนาบได้
น าความรู้เรื่องเวกเตอร์ไปใช้ในการ
พิสูจน์ทฤษฎีบทในเรขาคณิตได้

5

14

3

15

หาเวกเตอร์ที่เท่ากัน นิเสธ ผลบวก
-เวกเตอร์ในระบบแกน
ผลลบ และผลคูณเวกเตอร์ด้วย
มุมฉาก
สเกลาร์ ในระบบแกนมุมฉากได้
หาเวกเตอร์ ห นึ่ ง หน่ ว ยที่ มี ทิ ศ ทาง
-เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
เดีย วกัน หรือตรงข้ามกั บ เวกเตอร์ที่
กาหนดให้ได้

4

16

เอกสารฝึกหัด
ที่ 3.2

3

17

เอกสารฝึกหัด
ที่ 3.3

6

9
10

-การแก้สมการ
ตรีโกณมิติ
-กฎของโคไซน์และกฎ
ของไซน์ และการ
นาไปใช้

วัดผลกลำงภำค

8

เอกสารฝึกหัด
ที่ 2.1 – 2.2
(ใบงานที่ 1 – 2

เอกสารฝึกหัด
ที่ 2.3
เอกสารฝึกหัด
ที่ 2.4
เอกสารฝึกหัด
ที่ 2.5
เอกสารฝึกหัด
ที่ 2.6

บทที่ 3 เวกเตอร์
11

-เวกเตอร์ในระนาบ

12

-การพิสูจน์เรขาคณิต
โดยใช้ความรู้เรื่อง
เวกเตอร์

13

14

เอกสารฝึกหัด
ที่ 3.1

แผน
ที่
15

จำนวน สัปดำห์ ภำระหน้ำที่
ชั่วโมง ทีส่ อน งำนที่มอบหมำย
-ผลคูณเชิงสเกลาร์
หาผลคู ณ เชิ ง สเกลาร์ ผลคู ณ เชิ ง
6
18 - 19 เอกสารฝึกหัด
ผลคูณเชิงเวกเตอร์และ เวกเตอร์และนาสมบัติไปใช้ได้
ที่ 3.4 – 3.6
การนาไปใช้
ทบทวน บทที่ 3
2
19
ทดสอบผลกำรเรียน บทที่ 3
2
20
สำระกำรเรียนรู้

(ทดสอบหลังเรียน)
วัดผลปลำยภำค

ผลกำรเรียนรู้

2

20

กำรวัดผลและประเมินผล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ รำยวิชำ ค32201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
จำนวนเวลำ 80 ชั่วโมง
เวลำเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดำห์ จำนวน 2.0 หน่วยกิต
ชื่อผู้สอน : นำงกมลชนก ภำคภูมิ
กำรกำหนดอัตรำส่วนของคะแนนวัดผล
รำยกำร
1. ด้ำนควำมรู้
2. ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รวมคะแนน

คะแนนวัดผล
50
30
20
100

1. ด้ านความรู้
ในการวัด และประเมิ น ผลด้านความรู้ เป็ นการวัด ความรู้ ข องนัก เรี ย นในสาระการเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู้ของแต่ละบทเรี ยน
2. ด้ านทักษะ/กระบวนการ
ในการวัดและประเมิน ผลด้านทักษะ/กระบวนการ เป็ นการวัดความสามารถที่ ส อดคล้องกับ
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลาง ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3. ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในหลักสู ตรแกนกลาง มีการกาหนดให้มีการวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทั้งหมด 8 ข้อ สาหรับในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ น้ นั มีการวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง 5 ข้อ ดังนี้
1. ซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้
4. อยูอ่ ย่างพอเพียง
5. มุ่งมัน่ ในการทางาน

1
2
3
4

5

6

7

บทที่ 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 3 เวกเตอร์
การเข้าชั้นเรียนและ
การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
การส่งสมุดที่บันทึกในชั้นเรียน
และการส่งเอกสารฝึกหัด
(เอกสารฝึกหัดที่ 1.1-1.8,
2.1-2.6, 3.1-3.6)
(กาหนดส่งเอกสารในชั้นเรียน
เพื่อตรวจคาตอบและรวบรวม
ส่งเป็นรูปเล่มก่อนสอบปลาย)
การผลิตสื่อการเรียนเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
A-NET ในเนื้อหาที่เรียน 1 ข้อ
(กาหนดส่งภายในสัปดาห์ที่ 16)
การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ตามโครงการพระราชดาริ
(กาหนดส่งก่อนปลายภาค)
รวม

รรวม

ด้ำนทักษะ (อัตนัยวิธีทำ)
กระบวนกำร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลัง
กลำงภำค

ด้ำนทักษะ (อัตนัยวิธีทำ)
กระบวนกำร
ด้ำนควำมรู้ (ปรนัย)

กลำงภำค

ด้ำนทักษะ (อัตนัยวิธีทำ)
กระบวนกำร
ด้ำนควำมรู้ (ปรนัย)

ด้ำนควำมรู้ (ปรนัย)

ที่

สำระกำรเรียนรู้
ภำระหน้ำที่
และงำนที่มอบหมำย

ก่อน
กลำงภำค

รวม

คะแนนวัดผลระหว่ำงภำค

คะแนนวัดผลปลำยภำค
ด้ำนควำมรู้ (ปรนัยและอัตนัยเติมคำตอบ)

กำรกำหนดอัตรำส่วนของกำรวัดผล
จำแนกตำมผลกำรเรียนรู้ และภำระหน้ำที่/งำนที่มอบหมำย

5

5

5

5

20

6

26

5

5

5

5

20
20

8
6

28
26

10

10

10

10

10

10 10 10

5

5

5

5

5

5

5

5

20

80

20

100

เกณฑ์กำรให้คะแนนภำระหน้ำที่/งำนที่มอบหมำย
ภาระหน้าที่
งานที่มอบหมาย
1. การเข้าชั้นเรียนและ
การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน

2. การส่งสมุดบันทึก
และเอกสารฝึกหัด
3. การผลิตสื่อการเรียน
เกี่ยวกับการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ANET ในเนื้อหาทีเ่ รียน 1
ข้อ (ผลงานกลุ่ม)
4. การทาบัญชี
รายรับ-รายจ่าย
ตามโครงการ
พระราชดาริ

ระดับ
คะแนน
5
4
3
0
5
4
3
0
5
4
3
0
5
4
3
0

เกณฑ์การให้คะแนนตามลักษณะของผลงาน
เข้าชั้นเรียน 80 % และมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้น
เรียน
เข้าชั้นเรียนครบ 80 %
เข้าชั้นเรียนไม่ครบ 80 %
ไม่เข้าชั้นเรียน
ส่งงานครบ มีเนื้อหาถูกต้อง และสะอาดเป็นระเบียบ
ส่งงานครบ และมีเนื้อหาถูกต้อง
ส่งงานครบ
ไม่ส่งงาน
ส่งงาน มีเนื้อหา และวิธีการแก้ปัญหาถูกต้อง และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการเรียน
ส่งงาน มีเนื้อหา และวิธีการแก้ปัญหาถูกต้อง
ส่งงาน
ไม่ส่งงาน
ส่งสมุดบัญชี มีข้อมูลครบสมบูรณ์ และสะอาดเป็น
ระเบียบ
ส่งสมุดบัญชี มีข้อมูลครบสมบูรณ์
ส่งสมุดบัญชี
ไม่ส่งสมุดบัญชี

คุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

แหล่งศึกษำค้นคว้ำ
หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ หนังสือคู่มือคณิตศาสตร์ทั่วไป ความรู้จาก Internet และ
นักเรียนสามารถ Download File เนื้อหาบทเรียน ใบความรู้ และเอกสารฝึกหัด ประกอบการเรียนในแต่ละ
สาระการเรียนรู้ ได้ที่เว็บไซด์ของ ครูกมลชนก ภาคภูมิ http://teacher.kjn.ac.th/kamolchanok/ หรือ ผ่าน
เว็บไซด์โรงเรียน http://www.kjn.ac.th คลิกที่ เว็บไซด์คณาจารย์ ในลิงก์แนะนา

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียน
คะแนนรวม 80 -คะแนนรวม 75 -คะแนนรวม 70 -คะแนนรวม 65 -คะแนนรวม 60 -คะแนนรวม 55 -คะแนนรวม 50 -คะแนนรวม 0 -ขาดสอบ/ไม่ส่งงาน

100
79
74
69
64
59
54
49

ระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
ร

.............................................................
( นางกมลชนก ภาคภูมิ )
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้สอน

