โครงสร้างรายวิ ชาคณิ ตศาสตร์พื้นฐาน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสี่อดิ จิทลั
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
สาระที่ ๑ จานวนและพีชคณิ ต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินการ สมบัตขิ องการดาเนินการ และนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาทีก่ าหนดให้
คาบ
ที่

มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วดั

1

สาระที่ 1 ค 1.1 ม.5/1 เข้าใจ
ความหมายและใช้สมบัติ
เกีย่ วกับการบวกการคูณ การ
เท่ากัน และการไม่เท่ากัน ของ
จานวนจริงในรูปกรณฑ์และ
จานวนจริงในรูปเลขยกกาลังทีม่ ี
เลขชีก้ าลังเป็ นจานวนตรรกยะ

2

3

4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

หน่ วยการ
เรียนรู้

1. รากที่ n ของจานวนจริง 1. เลขยกกาลัง
เมื่อ n เป็ นจานวนนับที่
มากกว่า 1
2. เลขยกกาลังทีม่ เี ลขชีก้ าลัง
เป็ นจานวนตรรกยะ

เรื่อง

สื่อการเรียนรู้

ครูผ้สู อน

เลขยกกาลังทีม่ เี ลขชีก้ าลังเป็ นจานวน - PowerPoint
เต็ม
- หนังสือเรียน
สสวท.

ครูสุนทร พริก
จารูญ

รากที่ n ของจานวนจริง

- PowerPoint
- หนังสือเรียน
สสวท.

ครูสุนทร พริก
จารูญ

จานวนจริงในรูปกรณฑ์

- PowerPoint
- หนังสือเรียน
สสวท.

ครูสุนทร พริก
จารูญ

เลขยกกาลังทีม่ เี ลขชีก้ าลังเป็ นจานวน - PowerPoint
ตรรกยะ
- หนังสือเรียน
สสวท.

ครูสุนทร พริก
จารูญ

คาบ
ที่

มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

หน่ วยการ
เรียนรู้

5

เรื่อง

สื่อการเรียนรู้

การบวก ลบ คูณ และหารเลขยกกาลัง - PowerPoint
ทีม่ เี ลขชีก้ าลังเป็ นจานวนตรรกยะ * - หนังสือเรียน
สสวท.

ครูผ้สู อน

ครูสุนทร พริก
จารูญ

*แก้ไขชื่อตอน เป็ น “การใช้ความรูเ้ กี่ยวกับจานวนครัง้ ทีอ่ ยู่ในรูปแบบกรณฑ์ในการแก้ปัญหา”

คาบ
ที่

มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วดั

6

สาระที1่ ค 1.1 ม.5/1 เข้าใจ
ความหมายและใช้สมบัตเิ กีย่ วกับ
การบวกการคูณ การเท่ากัน และ
การไม่เท่ากัน ของจานวนจริงใน
รูปกรณฑ์และจานวนจริงในรูปเลข
ยกกาลังทีม่ เี ลขชีก้ าลังเป็ นจานวน
ตรรกยะ

7

8

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

หน่ วยการเรียนรู้

1. รากที่ n ของจานวน 1. เลขยกกาลัง
จริง เมื่อ n เป็ นจานวนนับ
ทีม่ ากกว่า 1
2. เลขยกกาลังทีม่ เี ลขชี้
กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ

สาระที1่ ค 1.3 ม.5/1 เข้าใจและใช้ ดอกเบีย้
ความรูเ้ กี่ยวกับดอกเบีย้ และมูลค่า
ของเงินในการแก้ปัญหา

1. เลขยกกาลัง

เรื่อง

สื่อการเรียนรู้

ครูผ้สู อน

บทนิยามและทฤษฎีบทเลขยกกาลัง
น่ารู้

- PowerPoint
- หนังสือเรียน
สสวท.

ครูสุนทร พริกจารูญ

โจทย์ปัญหาเลขยกกาลัง

- PowerPoint
- หนังสือเรียน
สสวท.

ครูสุนทร พริกจารูญ

การคิดดอกเบีย้ แบบทบต้น (ปี ละครัง้ ) - PowerPoint
หนังสือเรียน
สสวท.

ครูสุนทร พริกจารูญ

คาบ
ที่

มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วดั

9

สาระที1่ ค 1.2 ม.5/1 เข้าใจและ
วิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์
10 ฟั งก์ชนั ลาดับและอนุกรม และ
นาไปใช้ ตัวชีว้ ดั ใช้ฟังก์ชนั และ
กราฟของฟั งก์ชนั อธิบาย
11
สถานการณ์ทก่ี าหนด

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

หน่ วยการเรียนรู้

ฟั งก์ชนั และกราฟของ
2. ฟั งก์ชนั
ฟั งก์ชนั (ฟั งก์ชนั
เชิงเส้น ฟั งก์ชนั กาลังสอง
ฟั งก์ชนั
ขัน้ บันได ฟั งก์ชนั เอกซ์
โพเนนเชียล)

เรื่อง

ฟั งก์ชนั ค่าของฟั งก์ชนั โดเมน
และเรนจ์ของฟั งก์ชนั
ฟั งก์ชนั ค่าของฟั งก์ชนั โดเมน
และเรนจ์ของฟั งก์ชนั (ต่อ)
ฟั งก์ชนั เชิงเส้น และกราฟของ
ฟั งก์ชนั เชิงเส้น

12

การใช้ฟังก์ชนั เชิงเส้นและกราฟของ
ฟั งก์ชนั เชิงเส้นในการแก้ปัญหา

13

ฟั งก์ชนั กาลังสอง และกราฟของ
ฟั งก์ชนั กาลังสอง

14

การใช้ฟังก์ชนั กาลังสอง และกราฟ
ของฟั งก์ชนั กาลังสอง ในการ
แก้ปัญหา

คาบ มาตรฐานการเรียนรู้และ
ที่
ตัวชี้วดั
15 สาระที่ 1 ค 1.2 ม.5/1 เข้าใจ
และวิเคราะห์แบบรูป
16 ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั ลาดับ

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
ฟั งก์ชนั และกราฟของ
ฟั งก์ชนั (ฟั งก์ชนั
เชิงเส้น ฟั งก์ชนั กาลังสอง
ฟั งก์ชนั

หน่ วยการเรียนรู้
2. ฟั งก์ชนั

เรื่อง
ฟั งก์ชนั ขัน้ บันได และกราฟของ
ฟั งก์ชนั ขัน้ บันได
การใช้ฟังก์ชนั ขัน้ บันได และกราฟ
ของฟั งก์ชนั ขัน้ บันไดในการ

สื่อการเรียนรู้

- หนังสือเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์
พืน้ ฐาน
ม.๕ สสวท.
- ipad

สื่อการเรียนรู้

ครูผ้สู อน

ครูณฐั สิทธิกร
ครูโยษิตา ศรีคายงค์

ครูผ้สู อน

- หนังสือเรียน
ครูณฐั สิทธิกร
รายวิชาคณิตศาสตร์ ครูโยษิตา ศรีคายงค์
พืน้ ฐาน ม.๕ สสวท.
- ipad

17

18

19
20

และอนุกรม และนาไปใช้
ตัวชีว้ ดั
ใช้ฟังก์ชนั และกราฟของ
ฟั งก์ชนั อธิบายสถานการณ์ท่ี
กาหนด

ขัน้ บันได ฟั งก์ชนั เอกซ์
โพเนนเชียล)

สาระที1่ ค 1.. 25/2
เข้าใจและนาความรูเ้ กีย่ วกับ
ลาดับและอนุกรมไปใช้

ลาดับและอนุกรม
1.ลาดับ
ลาดับเลขคณิตและลาดับ เรขาคณิต

21

22
23

24

25

คาบ

มาตรฐานการเรียนรู้และ

สาระการเรียนรู้

หน่ วยการเรียนรู้

แก้ปัญหา
ฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล และ
กราฟของฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนน
เชียล
การใช้ฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล
และกราฟของฟั งก์ชนั เอกซ์โพเนน
เชียลในการแก้ปัญหา
ความหมายของลาดับ การหาพจน์
ในลาดับจากพจน์ทวไปที
ั ่ ก่ าหนด
ลาดับเลขคณิต
การหาพจน์ในลาดับเลขคณิต
พจน์ทวไปของล
ั่
าดับเลขคณิต
การหาพจน์ในลาดับเลขคณิต
พจน์ทวไปของล
ั่
าดับเลขคณิต
(ต่อ)
การประยุกต์ของลาดับเลขคณิต
ลาดับเรขาคณิต
การหาพจน์ในลาดับเรขาคณิต
พจน์ทวไปของล
ั่
าดับเรขาคณิต
การหาพจน์ในลาดับเรขาคณิต
พจน์ทวไปของล
ั่
าดับเรขาคณิต
(ต่อ)
การประยุกต์ของลาดับเรขาคณิต

เรื่อง

-powerpoint

ครูวนั รวี ศักดิ ์เมือง

-powerpoint

ครูวนั รวี ศักดิ ์เมือง

-powerpoint

ครูวนั รวี ศักดิ ์เมือง

-powerpoint
-powerpoint

ครูวนั รวี ศักดิ ์เมือง
ครูวนั รวี ศักดิ ์เมือง

-powerpoint

ครูวนั รวี ศักดิ ์เมือง

-powerpoint

ครูวนั รวี ศักดิ ์เมือง

สื่อการเรียนรู้

ครูผ้สู อน

ที่
26

ตัวชี้วดั
สาระที1่ ค 1..ม 25/2
เข้าใจและนาความรูเ้ กีย่ วกับ
ลาดับและอนุกรมไปใช้

แกนกลาง
ลาดับและอนุกรม
อนุกรมเลขคณิตและ อนุกรมเรขาคณิต

2.อนุกรม

27
28
29

สาระที1่ ค 1..ม 25/2
เข้าใจและนาความรูเ้ กีย่ วกับ
ลาดับและอนุกรมไปใช้

ลาดับและอนุกรม
อนุกรมเลขคณิตและ อนุกรมเรขาคณิต

2.อนุกรม (ต่อ)

30
31
32
33
34
35
36

สาระที1่ ค 1..ม 25/2
เข้าใจและนาความรูเ้ กีย่ วกับ
ลาดับและอนุกรมไปใช้
สาระที1่ ค 1..ม 35/1
เข้าใจและใช้ความรูเ้ กีย่ วกับ
ดอกเบีย้ และมูลค่าของเงินใน
การแก้ปัญหา

ลาดับและอนุกรม
3.การประยุกต์
ลาดับเลขคณิตและลาดับ - ของลาดับและ
เรขาคณิต
อนุกรม
อนุกรมเลขคณิตและ อนุกรมเรขาคณิตดอกเบีย้
และมูลค่าของเงิน
ดอกเบีย้ มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด -

อนุกรมเลขคณิต
การหาผลบวก n พจน์แรกของ
อนุกรมเลขคณิต
การหาผลบวก n พจน์แรกของ
อนุกรมเลขคณิต (ต่อ)
การประยุกต์ของอนุกรมเลขคณิต
อนุกรมเรขาคณิต
การหาผลบวก n พจน์แรกของ
อนุกรมเรขาคณิต
การหาผลบวก n พจน์แรกของ
อนุกรมเรขาคณิต (ต่อ)
การประยุกต์ของอนุกรมเรขาคณิต
ดอกเบีย้ ทบต้น
มูลค่าปั จจุบนั และมูลค่าอนาคต
ค่างวด
การประยุกต์ของลาดับและอนุกรม
การประยุกต์ของลาดับและอนุกรม
(ต่อ)

-powerpoint

ครูองั คณารัตน์ หวังดี

-powerpoint

ครูองั คณารัตน์ หวังดี

-powerpoint
-powerpoint

ครูองั คณารัตน์ หวังดี
ครูองั คณารัตน์ หวังดี

-powerpoint

ครูองั คณารัตน์ หวังดี

-powerpoint
-powerpoint
-powerpoint
-powerpoint
-powerpoint
-powerpoint

ครูองั คณารัตน์ หวังดี
ครูอภิชา นิลวัฒน์
ครูอภิชา นิลวัฒน์
ครูอภิชา นิลวัฒน์
ครูอภิชา นิลวัฒน์
ครูอภิชา นิลวัฒน์

