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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม 

 ( พระต าหนักสวนกหุลาบมัธยม )  
 



ค ำน ำ 
 

  เอกสารฉบับนี้ เป็นโครงการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค32202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ช่วงช้ันท่ี 4  ( ม.4 – ม.6 )   เป็นโครงการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 2   ประกอบด้วยค าอธิบาย
รายวิชาท่ีระบุขอบข่ายของสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้รายภาคและครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้ช่วงช้ัน มีการก าหนดจ านวนคาบโดยประมาณท่ีควรจัดให้นัก เรียนได้ศึกษาในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนท่ีชัดเจน มีตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ปลายทาง
และผลการเรียนรู้น าทาง  ซึ่งท าให้เอกสารฉบับนี้มีประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสอนในแต่ละ
สัปดาห์และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

             นางกมลชนก   ภาคภูมิ 
           ครูช านาญการพิเศษ 
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์      รำยวิชำ  ค32202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
จ ำนวนเวลำ  80  ชั่วโมง                 จ ำนวน   2.0  หน่วยกิต 

 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ้
 จ ำนวนเชิงซ้อน  การสร้างจ านวนเชิงซ้อน  สมบัติพีชคณิตของจ านวนเชิงซ้อน  กราฟและค่า
สัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว  ก าลังท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน  รากท่ี n ของจ านวน
เชิงซ้อน และสมการพหุนาม 
 หลักกำรนับเบื้องต้น  กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ แฟคทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียน   วิธี
จัดหมู่  และทฤษฎีบททวินาม   
 ควำมน่ำจะเป็น  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และกฎส าคัญบางประการของความน่าจะเป็น  
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีมีเงื่อนไข และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกัน 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์ และสังเคราะห์  แล้วสรุป เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ  การแก้ปัญหา  การให้
เหตุผล  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  และน าประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการท่ี
ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   

เพื่อให้รักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน   มี
ความคิดเป็นระบบ มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ตลอดจนให้นักเรียนตระหนักและมีจิตส านึกทางคณิตศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การ
รักษาส่ิงแวดล้อม  การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน  กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน  
จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ก าลังท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน  การแก้สมการพหุนาม
และน าความรู้เรื่องจ านวนเชิงซ้อนไปใช้แก้ปัญหาได้ 

2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู่  และทฤษฎี
บททวินาม และน าความรู้ไปแก้ปัญหาได้  

3. แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นโดยใช้หลักการนับเบื้องต้น  และน ากฎท่ีส าคัญบางประการของความ
น่าจะเป็นไปใช้ได้  แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกัน
ได้ 



ตำรำงวิเครำะห์ค ำอธิบำยรำยวิชำ ค32202  คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 
 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรม สำระกำรเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาทักษะ/
กระบวนการในการคิด
ค านวณ  การแก้ปัญหา  
การให้เหตุผล  การส่ือ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และน า
ประสบการณ์ด้านความรู้  
ความคิด  ทักษะ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ใน
การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และ
ใช้ชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์  รวมทั้งเห็น
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์  สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ  มีความรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  และมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง 
 

ศึกษา   ฝึกทักษะ/กระบวนการ 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้าง
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ี
ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
โดนการปฏิบัติจริง  ทดลอง  
สรุป  และรายงาน 

จ ำนวนเชิงซ้อน  สมบัติการบวกและ
การคูณจ านวนเชิงซ้อน  กราฟและค่า
สัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน  จ านวน
เชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว  สมการพหุนาม 
 
หลักกำรนับเบื้องต้น  กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับ แฟคทอเรียล  วิธีเรียง
สับเปล่ียน  วิธีจัดหมู่    และทฤษฎีบท
ทวินาม   
 
ควำมน่ำจะเป็น เหตุการณ์และแซม
เปิลสเปซ  ความน่าจะเป็น และกฎท่ี
ส าคัญบางประการของความน่าจะเป็น  
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แบบมี
เงื่อนไขและเหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
กรำฟเบื้องต้น   กราฟ  กราฟออยเลอร ์ 
การประยุกต์ของกราฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ ค32202  คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 

 

สำระหลัก สำระกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ 

ระบบจ ำนวน
เชิงซ้อน 
 

 จ ำนวนเชิงซ้อน  
- สมบัติการบวกและการคูณของ

จ านวนเชิงซ้อน 
- สังยุคและค่าสัมบูรณ์ของจ านวน

เชิงซ้อน   
- จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว 
- ก าลังท่ี n และรากท่ี n ของจ านวน

เชิงซ้อน 
- สมการพหุนามก าลัง n เมื่อเอกภพ

สัมพัทธ์คือเชตของจ านวนเชิงซ้อน 
 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสมบัติของ
จ านวนเชิงซ้อน  กราฟและค่าสัมบูรณ์
ของจ านวนเชิงซ้อน  จ านวนเชิงซ้อนใน
รูปเชิงขั้ว ก าลังท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน 
รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน  การแก้
สมการพหุนามและน าความรู้เรื่องจ านวน
เชิงซ้อนไปใช้แก้ปัญหาได้ 

สถิติและ 
ควำมน่ำจะเป็น 

หลักกำรนับเบื้องต้น 
- กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ   
- วิธีเรียงสับเปล่ียน   
- วิธีจัดหมู่   
- ทฤษฎีบททวินาม   
 

2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ แฟคทอเรียล  
วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู่ และทฤษฎี
บททวินาม  และน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา
ได้ 
 

สถิติและ 
ควำมน่ำจะเป็น 

ควำมน่ำจะเป็น   
- เหตุการณ์และแซมเปิลสเปซ 
- ความน่าจะเป็นและกฎท่ีส าคัญของ
ความน่าจะเป็น 
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แบบมี
เงื่อนไข 
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเป็น
อิสระต่อกัน 
 
 

3. แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นโดยใช้
หลักการนับเบื้องต้น  และน ากฎท่ีส าคัญ
บางประการของความน่าจะเป็นไปใช้ได้  
แก้ โจทย์ปัญ หาความน่ าจะเป็น ของ
เหตุการณ์แบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์ท่ี
เป็นอิสระต่อกันได้ 

 
 



ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำงและผลกำรเรียนรู้น ำทำงของแต่ละสำระกำรเรียนรู้ 
สำระกำรเรยีนรู้  จ ำนวนเชิงซ้อน 

 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสมบัติของจ านวนเชิงซ้อน  กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน  จ านวน
เชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ก าลังท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน รากท่ี n ของจ านวนเชิงซ้อน  การแก้สมการพหุนาม
และน าความรู้เรื่องจ านวนเชิงซ้อนไปใช้แก้ปัญหาได้ 

สำระกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง   ผลกำรเรียนรู้น ำทำง 
1.นิยามของ
จ านวน
เชิงซ้อน  
สมบัติของการ
บวกและการ
คูณจ านวน
เชิงซ้อน และ
การน าไปใช้ 

หาจ านวนเชิงซ้อนท่ีเท่ากัน  
ผลบวก  ผลลบ  ผลคูณ  และ
ผลหารจ านวนเชิงซ้อน  พร้อมท้ัง
น าสมบัติของการบวกและการคูณ
จ านวนเชิงซ้อนไปใช้ได้ 

1. บอกได้ว่าจ านวนเชิงซ้อนก าหนดให้เท่ากัน
หรือไม่ และน าความรู้เรื่องการเท่ากันของ 
จ านวนเชิงซ้อนไปใช้ได้ 

2. หาผลบวกของจ านวนเชิงซ้อนท่ีก าหนดได้ 
3. หาผลคูณของจ านวนเชิงซ้อนท่ีก าหนดได้ 
4. เขียนจ านวนเชิงซ้อนในรูป  ( a , b )  หรือ 

a+bi และบอกส่วนจริงและส่วนจินตภาพของ
จ านวนเชิงซ้อนท่ีก าหนดให้ได้ 

5. บอกสมบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ i  และน าไปใช้
ได้ 

6. บอกสมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณของ
จ านวนเชิงซ้อนได้ 

7. หาเอกลักษณ์และอินเวอรส์การบวกของ
จ านวนเชิงซ้อนท่ีก าหนดให้ได้ 

8. หาเอกลักษณ์และอินเวอรส์การคูณของจ านวน
เชิงซ้อนท่ีก าหนดให้ได้ 

9. หาผลลบของจ านวนเชิงซ้อนท่ีก าหนดได้ 
10.หาผลหารของจ านวนเชิงซ้อนท่ีก าหนดได้ 

 
 



สำระกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง ผลกำรเรียนรู้น ำทำง 
2.สังยุคและค่า
สัมบูรณ์ของ
จ านวน 

   เชิงซ้อน และ
การน าไปใช้ 

 หาสังยุคและค่าสัมบูรณ์ของ
จ านวนเชิงซ้อนพร้อมท้ังน าสมบัติ
ของสังยุคและค่าสัมบูรณ์ของ
จ านวนเชิงซ้อนไปใช้ได้ 

1. หาสังยุคของจ านวนเชิงซ้อนท่ีก าหนดให้ได้ 
2. หาค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อนท่ีก าหนดให้

ได้ 
3. น าความรู้เกี่ยวกับสังยุคของจ านวนเชิงซ้อนไป

ใช้ในการหาผลหารของจ านวนเชิงซ้อนได้ 
4. บอกสมบัติเกี่ยวกับสังยุคและค่าสัมบูรณ์ของ

จ านวนเชิงซ้อน และน าไปใช้ได้ 
3.จ านวน
เชิงซ้อนในรูป
เชิงขั้ว และ
การหาผลคูณ
และผลหาร
ของจ านวน
เชิงซ้อนในรูป
เชิงขั้ว 

เขียนจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิง ขั้ว
ได้  พร้อมท้ังหาผลคูณและผลหาร
ของจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วได้   
 

1. เขียนจ านวนเชิงซ้อนท่ีก าหนดให้ในรูปเชิงขั้วได้ 
2. หาผลคูณของจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วท่ี

ก าหนดให้ได้   
3. หาผลหารของจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วท่ี

ก าหนดให้ได้   
 

4.ก าลังท่ี n 
และรากท่ี n 
ของจ านวน
เชิงซ้อน 

หาก าลังท่ี  n  และรากท่ี  n  

เมื่อ 
 In ของจ านวนเชิงซ้อน

ได้ 
 

1. หาก าลังท่ี  n  เมื่อ  
 In ของจ านวน

เชิงซ้อนท่ีก าหนดให้ได้ 

2. หารากท่ี  n  เมื่อ  
 In ของจ านวน

เชิงซ้อนท่ีก าหนดให้ได้ 
 

5.การแก้สมการ
พหุนามก าลัง 
n เมื่อเอกภพ
สัมพัทธ์คือเช
ตของจ านวน
เชิงซ้อน 

แก้สมการพหุนามก าลัง n  เมือ่  n  
เป็นจ านวนเต็มบวก  และเอกภพ
สัมพัทธ์ คือเซตของจ านวนเชิงซ้อน
ได้ 
 

1. หาผลหารของพหุนามโดยใช้วิธีการหาร
สังเคราะห์ได้ 

2. แยกตัวประกอบของพหุนามท่ีก าหนดให้ได้ 
3. น าทฤษฎีบทเกี่ยวกับสมการพหุนามไปใช้ใน

การหาค าตอบของสมการพหุนามได้ 
4. แก้สมการพหุนามก าลัง  n    เมื่อ  n  เป็น

จ านวนเต็มบวก  และเอกภพสัมพัทธ์ คือเซต
ของจ านวนเชิงซ้อนได้ 

 
 



ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำงและผลกำรเรียนรู้น ำทำงแต่ละสำระกำรเรียนรู้ 
สำระกำรเรยีนรู้  หลักกำรนับเบื้องต้น 

 
ผลกำรเรียนรู้   

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู่  และทฤษฎี
บททวินาม และน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ 

 

สำระกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง   ผลกำรเรียนรู้น ำทำง 
6. กฎเกณฑ์ 
เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการนับ 

แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับได้ 
 
 

1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบ้ืองต้น

เกี่ยวกับการนับได้ 

7. วิธีเรียง
สับเปล่ียน 

แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธี เรียง
สับเปล่ียนได้ 

1. น าความรู้เกี่ยวกับแฟกทอเรียลไปใช้ได้ 
2. บอกความหมายของการเรียงสับเปล่ียนได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปล่ียน

ส่ิงของเป็นแนวตรงได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปล่ียน

ส่ิงของเป็นวงกลมได้ 
5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปล่ียน

ส่ิงของท่ีมีบางส่ิงซ้ ากันได้ 
 

8. วิธีจัดหมู่ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู่ได้ 1. บอกความหมายของการจัดหมู่ได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู่ได้    
3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู่หลาย

ประเภทได้ 
 

 



สำระกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง   ผลกำรเรียนรู้น ำทำง 
9. ทฤษฎีบท  
ทวินาม   

น าคว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ ทฤษ ฎี บ ท       
ทวินามไปใช้ได้   

1. ใช้ท ฤษ ฎี บททวิน าม ใน การกระจาย 

 nba เมื่ อ  a , b เป็ น จ าน วนจริ ง 
และ n เป็นจ านวนเต็มบวกใด ๆ ได้ 

2. หาพจน์ต่าง ๆ ในการกระจาย  nba
เมื่อ a , b เป็นจ านวนจริง และ n เป็น
จ านวนเต็มบวกใด ๆ ได้ 

3. หาสัมประสิทธิ์ของพจน์ ต่าง ๆ ในการ

ก ร ะ จ าย   nba เมื่ อ   a , b เป็ น
จ านวนจริง และ n เป็นจ านวนเต็มบวกใด 
ๆ ได้ 

4. ค าน วณ ห าค่ า โดยป ระมาณ ของเลข       
ยกก าลังท่ีมีฐานเป็นทศนิยมและเลขช้ี
ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวกโดยใช้ทฤษฎีบท
ทวินามได้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำงและผลกำรเรียนรู้น ำทำงแต่ละสำระกำรเรียนรู้ 
สำระกำรเรยีนรู้  ควำมน่ำจะเป็น 

 
ผลกำรเรียนรู้   

แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นโดยใช้หลักการนับเบื้องต้น  และน ากฎท่ีส าคัญบางประการของความ
น่าจะเป็นไปใช้ได้  แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระ
ต่อกันได้ 

 

สำระกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ปลำยทำง   ผลกำรเรียนรู้น ำทำง 
10. 
ความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ 
 

แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นโดย
ใช้หลักการนับเบื้องต้น  และน า
กฎท่ีส าคัญบางประการของความ
น่าจะเป็นไปใช้ได้ 

1. อธิบายนิยามการทดลองสุ่มได้ 
2. อธิบายนิยามแซมเปิลสเปซได้ 
3. อธิบายนิยามเหตุการณ์ได้ 
4. หาแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ของการ
ทดลองสุ่มท่ีก าหนดให้ได้ 
5. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีสนใจได้ 
6. น ากฎท่ีส าคัญบางประการของความน่าจะ
เป็นไปใช้ได้ 
 

11.  
ความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์
แบบมีเงื่อนไข 

แก้โจทย์ปัญหาความ 
น่าจะเป็นของเหตุการณ์แบบมี
เงื่อนไขได้ 

1. อธิบายนิยามของเหตุการณ์ท่ีมีเงื่อนไขได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ท่ีมีเงื่อนไขได้ 
3.  

12.  
ความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ท่ี
มีอิสละต่อกัน 

แก้โจทย์ปัญหาความ 
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีมีอิสละ
ต่อกันได้ 

1. อธิบายนิยามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ท่ีเป็นอิสระต่อกันได้ 
2. อธิบายทฤษฎีความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกันได้ 
3. แก้ปัญหาโจทย์ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกันได้ 
 

 
 
 
 



 

โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  รำยวิชำ ค32202 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
จ ำนวนเวลำ  80  ช่ัวโมง             เวลำเรียน  4  ช่ัวโมง/สัปดำห์     จ ำนวน  2.0  หน่วยกิต 

ช่ือผู้สอน : ดร.กมลชนก  ภำคภูมิ  อ.ปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์ และ อ.ภควดี  สิงคิ  
 
 

แผนที ่ สำระกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

สัปดำห์ 
ที่สอน 

ภำระหน้ำที ่
งำนที่มอบหมำย 

 
(ทดสอบก่อนเรียน) 
ปฐมนิเทศก่อนเรียน 

 2 1 
 

 
บทที่ 1  
ระบบจ ำนวนเชิงซ้อน 

   
 

1 

- สมบั ติขอ งจ าน วน
เชิงซ้อน 

หาจ านวนเชิงซ้อนท่ีเท่ากัน  ผลบวก  
ผลลบ  ผลคูณ  และผลหารจ านวน
เชิงซ้อน  พร้อมท้ังน าสมบัติของการ
บวกและการคูณจ านวนเชิงซ้อนไป
ใช้ได้ 

10 1 – 3 
เอกสารฝึกหัด 
ท่ี 1.1 – 1.4 

2 

-สังยุคและค่าสัมบูรณ์
ของจ านวนเชิงซ้อน 

 หาสังยุคและค่าสัมบูรณ์ของจ านวน
เชิงซ้อนพร้อมท้ังน าสมบัติของสังยุค
และค่าสัมบูรณ์ของจ านวนเชิงซ้อน
ได้ 

5 4 
เอกสารฝึกหัด 
ท่ี 1.5 – 1.6 

3 
-จ านวนเชิงซ้อนในรูป
เชิงขั้ว  

เขียนจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิง ขั้วได้  
พร้อมท้ังหาผลคูณและผลหารของ
จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วได้   

4 5 
เอกสารฝึกหัด 

ท่ี 1.7 

4 
-ก าลังท่ี n และรากท่ี 
n ของจ านวนเชิงซ้อน 

หาก าลังท่ี  n  และรากท่ี  n  

เมื่อ 
 In ของจ านวนเชิงซ้อนได้ 

4 6 
เอกสารฝึกหัด 

ท่ี 1.8 

5 

-การแก้สมการพหุนาม
ก าลัง n  

แก้สมการพหุนามก าลัง n  เมื่อ  n  
เป็นจ านวนเต็มบวก  และเอกภพ
สัมพัทธ์ คือเซตของจ านวนเชิงซ้อน
ได้ 

9 7 – 8 
เอกสารฝึกหัด 
ท่ี 1.9 – 1.12 



แผนที ่ สำระกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

สัปดำห์ 
ที่สอน 

ภำระหน้ำที ่
งำนที่มอบหมำย 

 
   

ทดสอบผลกำรเรียน บทที่ 1 
 

 
2 9  

      

 
บทที่ 2   
หลักกำรนับเบื้องต้น 

 
  

 

6 
-กฎเกณฑ์เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับ 
การนับ 

แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับได้ 4 10  

เอกสารฝึกหัด 
ท่ี 2.1 

 วัดผลกลำงภำค  2 10  

7 -วิธีเรียงสับเปล่ียน 
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีเรียง
สับเปล่ียนได้ 

10 11 – 12  
เอกสารฝึกหัด 
ท่ี 2.2 – 2.5 

8 -วิธีจัดหมู่ 
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีจัดหมู่ได้ 

4 13 
เอกสารฝึกหัด 
ท่ี 2.6 – 2.7 

9 -ทฤษฎีบททวินาม   
น าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบททวินาม
ไปใช้ได้   

4 14 
เอกสารฝึกหัด 
ท่ี 2.8 – 2.9 

  
 

ทดสอบผลกำรเรียน บทที่ 2 
 

2 15  

      

 
บทที่ 3   
ควำมน่ำจะเป็น 

  
  

10 
-ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

-แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นโดย
ใช้หลักการนับเบื้องต้น  และน ากฎท่ี
ส าคัญบางประการของความน่าจะ
เป็นไปใช้ได้ 

7 16 – 17   
เอกสารฝึกหัด 
ท่ี 3.1 – 3.4  

11 
-ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์แบบมี
เงื่อนไข 

-แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์แบบมีเงื่อนไขได้ 2 18 

เอกสารฝึกหัด 
ท่ี 3.5  



แผนที ่ สำระกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

สัปดำห์ 
ที่สอน 

ภำระหน้ำที ่
งำนที่มอบหมำย 

12 
-ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระ
ต่อกัน 

-แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกันได้ 7 18 – 19  

เอกสารฝึกหัด 
ท่ี 3.6 – 3.8   

  
 

ทดสอบผลกำรเรียน บทที่ 3 
 

 

2 20  

 (ทดสอบหลังเรียน) 
วัดผลปลำยภำค 

 
2 20 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรวัดผลและประเมินผล 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  รำยวิชำ ค32202 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
จ ำนวนเวลำ  80  ช่ัวโมง             เวลำเรียน  4  ช่ัวโมง/สัปดำห์     จ ำนวน  2.0  หน่วยกิต 

ช่ือผู้สอน : ดร.กมลชนก  ภำคภูมิ  อ.ปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์ และ อ.ภควดี  สิงคิ  
 

กำรก ำหนดอัตรำส่วนของคะแนนวัดผล 
 

รำยกำร คะแนนวัดผล 
1. ด้ำนควำมรู้ 50 
2. ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 30 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 20 

รวมคะแนน 100 

1. ด้านความรู้   
ในการวดัและประเมินผลด้านความรู้ เป็นการวดัความรู้ของนักเรียนในสาระการเรียนรู้ที่

สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ของแต่ละบทเรียน 
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 

ในการวดัและประเมินผลด้านทักษะ/กระบวนการ เป็นการวดัความสามารถที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลาง  ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการวดัและประเมินผลดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เป็นการวดัคุณลกัษณะที่สอดคลอ้งกบั

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลาง 5 ขอ้ จากทั้งหมด 8 ขอ้ ดงัน้ี 
1. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
2. มีวนิยั 
3. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
4. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
5. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 



กำรก ำหนดอัตรำส่วนของกำรวัดผล 
จ ำแนกตำมผลกำรเรียนรู้ และภำระหน้ำท่ี/งำนท่ีมอบหมำย 

ท่ี 
สำระกำรเรียนรู้ 

ภำระหน้ำที่ 
และงำนที่มอบหมำย 

คะแนนวัดผลระหว่ำงภำค 
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1 บทท่ี 1 จ านวนเชิงซ้อน 5 5 5 5    20 10 30 

2 บทท่ี 2 หลักการนับเบื้องต้น   5 5 5 5  20 5 25 
3 บทท่ี 3 ความน่าจะเป็น     10 10  20 5 25 

4 
การเข้าช้ันเรียนและ 
การร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

      5   5 

5 

การส่งสมุดท่ีบันทึกในช้ันเรียน
และการส่งเอกสารฝึกหัด  
(เอกสารฝึกหัดท่ี 1.1-1.12,  
2.1-2.9, 3.1-3.6) 
(ก าหนดส่งเอกสารในช้ันเรียน
เพื่อตรวจค าตอบและรวบรวม 
ส่งเป็นรูปเล่มก่อนสอบปลาย) 

      5   5 

6 

การผลิตส่ือการเรียนเกี่ยวกับ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
O-NET หรือ PAT 1 ในเนื้อหา
ท่ีเรียน บทละ 1 ข้อ  (ก าหนด
ส่งภายในสัปดาห์ท่ี 18) 

      5   5 

7 
การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
ตามโครงการพระราชด าริ  
(ก าหนดส่งก่อนปลายภาค) 

      5   5 

รวม 10 10 10 10 10 10 20 80 20 100 



เกณฑ์กำรให้คะแนนภำระหน้ำท่ี/งำนท่ีมอบหมำย 
ภาระ/งานท่ีมอบหมาย คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนตามลักษณะของผลงาน คุณภาพ 

1. การเข้าช้ันเรียนและ 
การร่วมกิจกรรม 
ในช้ันเรียน 

5 เข้าช้ันเรียน 80 % และมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช้ันเรียน ดีมาก 
4 เข้าช้ันเรียนครบ 80 % ดี 
3 เข้าช้ันเรียนไม่ครบ 80 % พอใช้ 
0 ไม่เข้าช้ันเรียน ปรับปรุง 

2. การส่งสมุดบันทึก 
และเอกสารฝึกหัด 

5 ส่งงานครบ มีเนื้อหาถูกต้อง  และสะอาดเป็นระเบียบ ดีมาก 
4 ส่งงานครบ และมีเนื้อหาถูกต้อง ดี 
3 ส่งงานครบ พอใช้ 
0 ไม่ส่งงาน ปรับปรุง 

3. การผลิตส่ือการเรียน
เกี่ยวกับการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ A-
NET ในเนื้อหาท่ีเรียน 1 
ข้อ  (ผลงานกลุ่ม) 

5 
ส่งงาน มีเนื้อหา และวิธีการแก้ปัญหาถูกต้อง  และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตส่ือการเรียน 

ดีมาก 

4 ส่งงาน มีเนื้อหา และวิธีการแก้ปัญหาถูกต้อง ดี 
3 ส่งงาน พอใช้ 
0 ไม่ส่งงาน ปรับปรุง 

4. การท าบัญชี 
รายรับ-รายจ่าย  
ตามโครงการ
พระราชด าริ  

5 ส่งสมุดบัญชี มีข้อมูลครบสมบูรณ์ สะอาดเป็นระเบียบ ดีมาก 
4 ส่งสมุดบัญชี มีข้อมูลครบสมบูรณ์  ดี 
3 ส่งสมุดบัญชี  พอใช้ 
0 ไม่ส่งสมุดบัญชี ปรับปรุง 

แหล่งศึกษำค้นคว้ำ 
 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ หนังสือคู่มือคณิตศาสตร์ท่ัวไป  ความรู้จาก Internet และ Download 
File  เน้ือหาบทเรียน  ใบความรู้ และเอกสารฝึกหัด ในแต่ละสาระการเรียนรู้  ได้ที่เว็บไซต์ของ ครูกมลชนก ภาคภูมิ 

http://teacher.kjn.ac.th/kamolchanok/ หรือ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน http://www.kjn.ac.th และคลิกที่เว็บไซด์คณาจารย์ 

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรเรียน  
คะแนนรวม  80   -- 100 ระดับผลการเรียน   4 
คะแนนรวม  75   -- 79  ระดับผลการเรียน   3.5 
คะแนนรวม  70   -- 74  ระดับผลการเรียน   3 
คะแนนรวม  65   -- 69  ระดับผลการเรียน   2.5 
คะแนนรวม  60   -- 64  ระดับผลการเรียน   2 
คะแนนรวม  55   -- 59  ระดับผลการเรียน   1.5 
คะแนนรวม  50   -- 54  ระดับผลการเรียน   1 
คะแนนรวม    0   --  49  ระดับผลการเรียน   0 
ขาดสอบ/ไม่ส่งงาน     ระดับผลการเรียน   ร 

http://teacher.kjn.ac.th/kamolchanok/%20หรือ

