
๔๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพื่ออาชีพ   รหัสวิชา ค33203   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ช.ม./ภาคเรียน      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษา เข้าใจในความรู้ ทั้งเขียน และฝึกทักษะ/กระบวนการการด าเนินการทางคณิตศาสตร์  
ในเรื่องเซต การด าเนินการของเซต แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์และการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล การให้
เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย และการอ้างเหตุผล จ านวนจริง  สมบัติของจ านวนจริง  สมบัติการเท่ากัน  
การน าสมบัติของจ านวนจริงไปใช้   การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแก้สมการก าลังสอง สมบัติของ 
การไม่เท่ากัน การแก้อสมการ และค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง เลขยกก าลัง รากท่ี n ของจ านวนจริง เลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนจริงที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
ตรรกยะและจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ พร้อมน าไปใช้แก้ปัญหา โดยใช้วิธีการค านวณท่ีเหมาะสม  

  เพ่ือใช้ความความรู้ความเข้าใจน าเสนอความคิด หรือข้อเท็จจริงการสร้างแผนภาพและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการคิด การสื่อสาร สื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจนรัดกุม วิเคราะห์
เชื่อมโยงความรู้และเนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา มุ่งม่ันในการท างาน น าความรู้ไปใช้ใน
หลักการและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และน าความรู้และทักษะที่ได้จาก 
การเรียนคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในอาชีพ และในการด ารงชีวิต อย่างสื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการท างาน มีการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ของส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตนเอง ตามหลักการทรงงาน
แห่งศาสตร์พระราชา ในรัชกาลที่ 9 และด าเนินกิจกรรมตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สามารถคิดค านวณน าไปสู่การประกอบอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการด าเนินการของเซตและการน าไปใช้แก้ปัญหา 
 2. เขียนแผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์แสดงเซต และน าไปใช้แก้ปัญหา 
 3. เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
 4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์ 
 5. แสดงความสัมพันธ์ของจ านวนต่างๆ ในระบบจ านวนจริง 
 6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ ของจ านวนจริง 
 7. เข้าใจสมบัติของจ านวนจริงเก่ียวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน และน าไปใช้ได้ 
 8. แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง 



๔๗ 

 

 9. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนจริง ที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ
และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ 
 10. เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก  การลบ การคูณ การหารจ านวนจริง  
จ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ 
 11. หาค่าประมาณของจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังโดยใช้
วิธีการค านวณท่ีเหมาะสม 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพื่ออาชีพ   รหัสวิชา ค33204   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ช.ม./ภาคเรียน      จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

  ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ/กระบวนการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ในสาระต่อไปนี้   
ความน่าจะเป็น  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  การทดลองสุ่ม  แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ และความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์  พร้อมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีที่หลากหลาย 
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สถิติและข้อมูล  สถิติเบื้องต้น  ระเบียบวิธีทางสถิติ  
การแจกแจงความถี่  การวัดต าแหน่ง  การหา  ค่ากลาง การวัดการกระจายของข้อมูลและการใช้ค่าสถิติช่วย
ในการตัดสินใจ ล าดับและอนุกรม  ล าดับ  ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม
เลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต  

  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  
การแก้ปัญหา ให้เหตุผล น าเสนอเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตและ
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ที่เหมาะสม สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ตามหลักการทรงงานแห่งศาสตร์พระราชา ในรัชกาลที่ 9 และด าเนินกิจกรรมตามพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษา แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สามารถคิดค านวณน าไปสู่การประกอบอาชีพ
อิสระอย่างยั่งยืน 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. แก้ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้  
2. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
3.  อธิบายการทดลองสุ่ม  เหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  และน าผลที่ได้ไปใช้คาดการณ์ใน

สถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้  
5. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลได้ 
6.  เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ 
7. ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจได้ 
8. เข้าใจความหมายของล าดับและหาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัด 
9. เข้าใจความหมายของล าดับเลขคณิต และล าดับเรขาคณิต  หาพจน์ต่าง ๆ ของล าดับเลขคณิตและ

ล าดับเรขาคณิต และน าไปใช้   



๔๙ 

 

 10. เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หา
ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและน าไปใช้ 



50 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพื่ออาชีพ   รหัสวิชา ค33203   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 เซตและการให้
เหตุผล 

 
 

1. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการด าเนินการของ
เซต 
2. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซต และน าไปใช้
แก้ปัญหา 
3. เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและ 
นิรนัย 
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผลโดยใช้
แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 

12 20 

2 จ านวนจริง 5. แสดงความสัมพันธ์ของจ านวนต่าง ๆ ในระบบจ านวน
จริง 
6. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ ของจ านวนจริง 
8. แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง 
9. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ านวนจริง ที่อยู่ในรูปเลข
ยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะและจ านวนจริง
ที่อยู่ในรูปกรณฑ์ 

1๐ ๒๐ 

๓ สู่อาชีพอิสระ 
(๑ นวัตกรรม ๑ 
ห้องเรียน) 

7. เข้าใจสมบัติของจ านวนจริงเก่ียวกับการบวก การคูณ
การเท่ากัน การไม่เท่ากัน และน าไปใช้ได้ 

๖ ๑๐ 

๔ เลขยกก าลัง 
 
 

11. เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก 
การลบ การคูณ การหารจ านวนจริง จ านวนจริงที่อยู่ใน
รูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ และ
จ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ 
12. หาค่าประมาณของจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และ
จ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังโดยใช้วิธีการค านวณท่ี
เหมาะสม 

12 20 

รวม 40 70 
สอบกลางภาค - 10 
สอบปลายภาค - 20 



51 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพื่ออาชีพ   รหัสวิชา ค33204   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๑ ความน่าจะเป็น 
 

๑. แก้ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้  
๒. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
๓. อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์   
และน าผลที่ได้ไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
๔. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้ 

12 20 

๒ สถิติและข้อมูล ๕. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลได้ 
๖. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ 
๗. ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจได้ 

12 25 

๓ ล าดับและอนุกรม ๘. เข้าใจความหมายของล าดับและหาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัด 
๙. เข้าใจความหมายของล าดับเลขคณิต และล าดับเรขาคณิต  หา
พจน์ต่าง ๆ ของล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต และน าไปใช้   
๑๐. เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลข
คณิตและอนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม
เลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและน าไปใช้ 

16 25 

รวม 40 70 

สอบภาคกลาง - 10 

สอบปลายภาค - 20 



๕๒ 

 

โครงสร้ำงรำยวิชำ  
รายวิชา คณิตศาสตร์เพื่ออาชีพ   รหัสวิชา ค33203   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/             
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ส่ือ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 
 

1. 1. เซตและการให้
เหตุผล 

1 - 6 12 1. มีความคิดรวบยอด
ในเรื่องเซตและการ
ด าเนินการของเซต 
2.เขียนแผนภาพเวนน์-
ออยเลอร์แสดงเซต 
และน าไปใช้แก้ปัญหา 
3. เข้าใจและสามารถ
ใช้การให้เหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย 
4. ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของการ
ให้เหตุผลโดยใช้
แผนภาพเวนน์-ออย
เลอร์ 

- ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 
1 เรื่อง เซตและการให้เหตุผล 
- ทบทวนเรื่อง เซตและการให้เหตุผล 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 
การ 5STEP 
  - ตั้งค าถาม 
  - แสวงหาสารสนเทศ 
  - สร้างองค์ความรู้ 
  - เรียนรู้เพื่อสื่อสาร 
  - ตอบแทนสังคม  
- ทดสอบหลังเรียนด้วยใบงานที่ 1 
 

1.หนังสือเรียน 
คณิตศาสตร์ระดับ 
ชั้น 4-6 
2. ห้องสมุด 
3. ใบงานที่ 1 
4. www.google.com  

5. หนังสือเตรียม
สอบ O-net 
6. หนังสือเตรียม
สอบ Gat-Pat 

1.ใบงานที่ 1 
เรื่อง เซตและ
การให้เหตุผล 
2.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
3.แบบทดสอบ
หลังเรียน 

1.การตรวจใบ
งานที่ 1 
2.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
ตอบค าถาม 
3. การตรวจ
แบบทดสอบก่อน
เรียน 
4. การตรวจ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

20 

2. 2. จ านวนจริง 
 
 

7 - 1๑  
 
 

1๐ 
 
 

5. แสดงความสัมพันธ์
ของจ านวนต่าง ๆ ใน
ระบบจ านวนจริง 

- ทบทวนเรื่อง จ านวนจริง 
- ทดสอบหลังเรียนด้วย 
ใบงานที่ 2 

1. หนังสือเรียน 
คณิตศาสตร์ระดับ 
ชั้น 4 - 6 

1. ใบงานที่ 2 
เรื่องจ านวนจริง 

1. การตรวจ 
ใบงานที่ 2  

20 
 
 

http://www.google.com/


๕๓ 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/             
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ส่ือ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 
 

 
 
3. สู่อาชีพอิสระ 

 

 
 

๑๒ - 
๑๔ 

 
๖ 

 
6. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ 
ของจ านวนจริง 
7. เข้าใจสมบัติของ
จ านวนจริงเก่ียวกับ
การบวก  การคูณ  
การเท่ากัน  การไม่
เท่ากัน  และน าไปใช้ได้ 
8. แก้สมการและ
อสมการตัวแปรเดียว
ดีกรีไม่เกินสอง 
9.มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับจ านวนจริง ที่
อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่
มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะและ
จ านวนจริงที่อยู่ในรูป
กรณฑ์ 

- การจัดการเรียนรู้แบบ PLC  
- การจัดการเรียนรู้แบบ กลุ่มสัมพันธ์  
- การสร้างสถานการณ์ การสร้างอาชีพ
โดยสุจริตสู่อาชีพยั่งยืน 
 
 
 

2. ห้องสมุด 
3. ใบงานที่ 2 
4. 
www.google.co
m  
5. หนังสือเตรียม
สอบ O-net 
6. หนังสือเตรียม
สอบ Gat-Pat 
๗. เอกสาร
ประกอบการสร้าง
อาชีพ  

2. แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
3. แบบทดสอบ
หลังเรียน 
4.1 นวัตกรรม 
1 ห้องเรียน  

2. การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
ตอบค าถาม 
3. การตรวจ
แบบทดสอบก่อน
เรียน 
4. การตรวจ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
5.1 นวัตกรรม 1 
ห้องเรียน  
6. การสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม 

 
 

10 

http://www.google.com/
http://www.google.com/


๕๔ 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/             
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ส่ือ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 
 

๔. 4. เลขยกก าลัง 1๕ - 
20 

12 11.เข้าใจความหมาย
และหาผลลัพธ์ที่เกิด
จากการบวก การลบ 
การคูณ การหาร
จ านวนจริง  จ านวน
จริงที่อยู่ในรูปเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ  
และจ านวนจริงที่อยู่ใน
รูปกรณฑ์ 
12.หาค่าประมาณของ
จ านวนจริงที่อยู่ในรูป
กรณฑ์ และจ านวนจริง
ที่อยู่ในรูปเลขยกก าลัง
โดยใช้วิธีการค านวณท่ี
เหมาะสม 

- ทบทวนเรื่อง เลขยกก าลัง 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการ 5STEP 
  - ตั้งค าถาม 
  - แสวงหาสารสนเทศ 
  - สร้างองค์ความรู้ 
  - เรียนรู้เพื่อสื่อสาร 
  - ตอบแทนสังคม  
- การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 
กลุ่มสัมพันธ์ 
- ทดสอบหลังเรียนด้วยใบงานที่ 3  

1. หนังสือเรียน 
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น 4-6 
2. ห้องสมุด 
3. ใบงานที่ ๔ 
4.www.google.
com  
5. หนังสือเตรียม
สอบ O-net 
6. หนังสือเตรียม
สอบ Gat-Pat  

1. แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
2. แบบทดสอบ
หลังเรียน 
3. ใบงานที่ ๔ 
เรื่อง เลขยก
ก าลัง 

1.การตรวจใบ
งานที่ ๔ 
2.การสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
3. การตรวจ
แบบทดสอบก่อน
เรียน 
4. การตรวจ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
  
 

20 

http://www.google.com/
http://www.google.com/


55 

 

โครงสร้ำงรำยวิชำ  
รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค๓๓๒๐๔   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

๑ 
ความ 

น่าจะเป็น 
 

๑ – ๖ ๑๒ ๑. แก้ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์
เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้  
๒. หาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
๓. อธิบายการทดลองสุ่มเหตุการณ์
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์   
และน าผลที่ได้ไปใช้คาดการณ์ใน
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
๔. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้ 

๑. ทดสอบก่อนเรียน 
๒. อธิบาย  ยกตัวอย่าง  
๓. ท าใบงาน 
๔. จัดกระบวนการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E) 
๕. ท าข้อสอบ/เฉลย 
๖. รวบรวมข้อสอบ 
๗. น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
๘. ทดสอบหลังเรียน 

๑. ใบความรู้เรื่อง
กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับ 
๒. ใบความรู้เรื่อง
การทดลองสุ่ม 
๓. ใบความรู้เรื่อง
ความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ 
๔. หนังสือคู่มือ
เตรียมสอบ/แนว
ข้อสอบ 
๕.อินเทอร์เน็ต 
๖.ห้องสมุด 

๑. ใบงานที่ ๑ เรื่องกฎเกณฑ์
เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่องการทดลองสุ่ม 
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่องความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ 
๔. ใบงานรวมข้อสอบโอเน็ตเรื่อง
เซต 
๕. แบบทดสอบ 
๖. การน าเสนอวิธีการท าข้อสอบ
หน้าชั้นเรียน 

๑. การตรวจ
ใบงาน 
๒. การ
ประเมินการ
ตอบค าถาม 
๓. การสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างาน 
๔. การ
ประเมินการ
น าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
๕. การตรวจ
แบบทดสอบ 

๒๐ 

๒ 
สถิติและ
ข้อมูล 

๗ – ๙ ๖ ๕.หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน 
ฐานนิยม  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลได้ 

๑. ทดสอบก่อนเรียน 
๒. อธิบาย  ยกตัวอย่าง  
๓. ท าใบงาน 
๔. ท าข้อสอบโอเน็ต/เฉลย 
๕. รวบรวมข้อสอบ 

๑.ใบความรู้เรื่อง  
ค่ากลาง ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
ของข้อมูล 

1.  ใบงานที่ ๑ เรื่องค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่องมัธยฐาน 
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่องฐานนิยม 

๑. การตรวจ
ใบงาน 
๒. การ
ประเมินการ
ตอบค าถาม 

15 



56 

 

 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

     

๒. หนังสือคู่มือ
เตรียมสอบ 

๔. ใบงานที่ ๔ เรื่องส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๕. ใบงานที่ ๕ เรื่อง  
เปอร์เซ็นไทล์ 

๓. การสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 

 

 ๑๐ ๒ ข้อ ๑ - ๕          สอบกลางภาค   แบบทดสอบ   
๒ 
สถิติและ
ข้อมูล 
(ต่อ) 

๑๑ - 
๑๒ 

๔ ๖.เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูล
และวัตถุประสงค์ 
๗.ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยใน
การตัดสินใจ 

๑. อธิบาย  ยกตัวอย่าง  
๒. ท าใบงาน 
๓. จัดกระบวนการเรียนรู้   
    5 STEP 
๔. ท าข้อสอบโอเน็ต/เฉลย 
๕. รวบรวมข้อสอบ 
๖. ทดสอบหลังเรียน 

๑. หนังสือคู่มือ
เตรียมสอบ/แนว
ข้อสอบ 
๒.อินเทอร์เน็ต 
๓.ห้องสมุด 

๑. ใบงานรวมข้อสอบโอเน็ต
เรื่องสถิติและข้อมูล 
๒. แบบทดสอบ 

๑. การตรวจ
ใบงาน 
๒. การ
ประเมินการ
ตอบค าถาม 
๓. การสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างาน 

10 

๓ 
ล าดับและ
อนุกรม 

๑๓ - 
๑๙ 

๑๔ ๘.เข้าใจความหมายของล าดับและหา
พจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัด 
๙.เข้าใจความหมายของล าดับเลขคณิต 
และล าดับเรขาคณิต  หาพจน์ต่าง ๆ 
ของล าดับเลขคณิตและล าดับ
เรขาคณิต และน าไปใช้   
๑๐.เข้าใจความหมายของผลบวก n 
พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n พจน์ 

๑. ทดสอบก่อนเรียน 
๒. อธิบาย  ยกตัวอย่าง  
๓. ท าใบงาน 
๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
๕. ท างานกลุ่มรายงานการ
ค้นคว้าข้อสอบโอเน็ตเรื่อง
ล าดับและอนุกรม 
๖. น าเสนองานกลุ่ม 

๑. ใบความรู้เรื่อง
ล าดับเลขคณิต 
๒. ใบความรู้เรื่อง
ล าดับเรขาคณิต 
๓. ใบความรู้เรื่อง
อนุกรมเลขคณิต 
๔. ใบความรู้เรื่อง
อนุกรมเรขาคณิต 
 

๑. ใบงานที๑่เรื่องล าดับเลข
คณิต 
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่องล าดับ
เรขาคณิต 
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่องอนุกรมเลข
คณิต 
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่องอนุกรม
เรขาคณิต 

๑. การตรวจ
ใบงาน 
๒. การ
ประเมิน
รายงานการ
ค้นคว้า
ข้อสอบโอเน็ต
เรื่องล าดับ
และอนุกรม 

๒๕ 



57 

 

 

 

 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

   

แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิตโดยใช้สูตรและน าไปใช้ 
 
 

๗. ทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

๕. หนังสือคู่มือ
เตรียมสอบ/แนว
ข้อสอบ 
๖.อินเทอร์เน็ต 

๕. ใบงานที่ ๕ เรื่องล าดับและ
อนุกรม 
๖. รายงานการค้นคว้าข้อสอบ
โอเน็ตเรื่องล าดับและอนุกรม 
๗. แบบทดสอบ 

๓. การสังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน  
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