
 
 

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1.  รหัสวิชา   2000 – 1402 
2.  จ านวนหน่วยการเรียน 1.0  หน่วยกิต 
3.  ชื่อวิชา   คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ 
4.  ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 
5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
6.  ปีการศึกษา   2559 
7.  ชื่อผู้สอน   นายธรรมสรณ์  สุศิริ 
8.  เงื่อนไขรายวิชา  - 
9.  สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 
10.  จ านวนคาบ: สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
11.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการค านวณ การแก้ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว เลขยกก าลัง ลอการึทึม พื้นที่และปริมาตร  
 นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการฝึกให้มีทักษะ  มีกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งครอบคลุม
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการให้เหตุผล  ความสามารถในการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  ความสามารถในการเชื่อมโยง  ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์  
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้  รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ซึ่งทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ได้จัดการเรียนรู้ผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่าง ๆ ข้างต้น  เพ่ือให้นั กเรียน          
มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานต่อไปนี้ 

12. ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
2. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการเท่ากันได้ 
3. แก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
4. อธิบายความหมายของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
5. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
6. แก้โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
7. อธิบายความหมายของสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
8. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยวิธีการแยกตัวประกอบได้ 
9. แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยวิธีใช้สูตรได้ 
10. แก้โจทย์สมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
11. บอกความหมายเลขยกก าลังได้ 
12. หาค่าเลขยกก าลังโดยใช้สมบัติของเลขยกก าลังได้ 



 
 

 

13. หาค่าเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรยะ 
14. แก้สมการที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังได้ 
15. หาค่าจ านวนที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังฐานสิบได้ 
16. แก้โจทย์เลขยกก าลังได้ 
17. บอกความหมายลอการิทึมและหาค่าลอการิทึมโดยสมบัติของลอการิทึมได้ 
18. หาค่าลอการิทึมสามัญ ลอการิทึมธรรมชาติ และแก้โจทย์ปัญหาลอการิทึมได้ 
19. หาพื้นที่และปริมาตรของปริซึม พีระมิด กรวย ทรงกลม ในหน่วยมาตราวัดต่างๆได้ 
20. หาพื้นที่รูปเรขาคณิตได้ 
21. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม พีระมิด กรวย ทรงกลม ได้ 

13.  กระบวนการเรียนรู้ 
1. ฟังการบรรยายและท าแบบฝึกหัดในห้องเรียน 
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยท ารายงานกลุ่มหรือโครงงาน 
3. แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในห้องเรียน ท าใบความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

 

14.  หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ 
การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้
(โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

10 พฤษภาคม 
2559 

และ 

13 พฤษภาคม 
2559  

 

 

 

 

 

 

 

สมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว 

 
 
 
 
 
 
 

- ความหมายของสมการ  
- สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
- สมบัติการเท่ากัน 
- การน าสมบัติการเท่ากัน
ไปใช้ในการแก้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 
- โจทย์สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

2 



 
 

 

สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
(โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

17 พฤษภาคม 
2559 

–  

10 มิถุนายน 
2559 

สมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 

- ความหมายของสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร 
- ความหมายของระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรโดยวิธีการ
แทนค่า 
- การแก้ระบบสมการเชิง
เส้น 
- โจทย์ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

  6 

10-24 
มิถุนายน 2559 

สมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 

- สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว  
- การแก้สมการก าลังสอง
ตัวแปรเดียวโดยวิธีการ
แยกตัวประกอบ 
- การแก้สมการก าลังสอง
ตัวแปรเดียวโดยวิธีใช้สูตร 
- โจทย์สมการก าลังสองตัว
แปรเดียว 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

4 

27 มิถุนายน 
2559 

- 

8 กรกฎาคม 
2559 

 

เลขยกก าลัง - ความหมายของเลขยก
ก าลัง 
- สมบัติของเลขยกก าลัง 
- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

4 



 
 

 

สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
(โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

11-15 
กรกฎาคม 

2559 

 

การประยุกต์
เลขยกก าลัง 

- การแก้สมการที่อยู่ในรูป
เลขยกก าลัง 
- เลขยกก าลังฐานสิบ 
- การประยุกต์เลขยกก าลัง 
 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

2 

18-22 
กรกฎาคม 

2559 

 

ลอการิทึม - ความหมายของลอการิทึม 
- สมบัติของลอการิทึม 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

2 

25-29 
กรกฎาคม 

2559 

 

ลอการิทึม
สามัญและ
ลอการิทึม
ธรรมชาติ 

- ลอการิทึมสามัญ 
- ลอการิทึมธรรมชาติ 
- การประยุกต์ลอการิทึม 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

2 



 
 

 

สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
(โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

1-8 สิงหาคม
2559 

 

การหาพ้ืนที่
และปริมาตร 

- การหาพ้ืนที่ของรูป
เรขาคณิต 
- หน่วยของพ้ืนที่ 
- หน่วยของปริมาตร 
 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

3 

12-19 สิงหาคม
2559 

 

พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของ 

ปรึซึม 

- การหาพ้ืนที่ผิวของปรึซึม 
- การหาปริมาตรของปรึซึม 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

3 

22-29 สิงหาคม
2559 

 

พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของ

พีระมิด 

- การหาพ้ืนที่ผิวของ
พีระมิด 
- การหาปริมาตรของ
พีระมิด 
 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

3 



 
 

 

สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
(โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

2-9 กันยายน
2559 

 

พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของ
ทรงกระบอก 

- การหาพ้ืนที่ผิวของ
ทรงกระบอก 
- การหาปริมาตรของ
ทรงกระบอก 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิ เคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

3 

12-19 
กันยายน 2559 

 

พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของ

กรวย 

- การหาพ้ืนที่ผิวของกรวย 
- การหาปริมาตรของกรวย 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

3 

22-30 
กันยายน 2559 

 

พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของ

ทรงกลม 

- การหาพ้ืนที่ผิวของทรง
กลม 
- การหาปริมาตรของทรง
กลม 
 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าจาก
หนั งสื อที่ ค รู แจกให้และ ฟัง
บรรยายจากครูพร้อมทั้ งท า
แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน
แม็คและใบความรู้ที่มอบให้ 
- สรุปกิจกรรมในรูป Mind 
Mapping และใบความรู้ 
- ทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนเมื่อเรียนจบใน 
แต่ละเนื้อหารายผลการเรียนรู้ 
เ พ่ือวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน 

3 



 
 

 

 
15.  การวัดและประเมินผล (100) 
 สามารถแบ่งการวัดและประเมินผล 100 คะแนน ได้ดังนี้ 
  1. การเก็บคะแนนก่อนกลางภาค  จ านวน  25  คะแนน 
  2. การเก็บคะแนนกลางภาค  จ านวน  20  คะแนน 
  3. การเก็บคะแนนก่อนปลายภาค  จ านวน  25  คะแนน 
  4. การเก็บคะแนนปลายภาค  จ านวน  30  คะแนน 
ระดับผลการเรียน 

เกรด  4  ได้คะแนน 80-100  คะแนน 
เกรด 3.5 ได้คะแนน 75-79  คะแนน 
เกรด  3  ได้คะแนน 70-74  คะแนน 
เกรด 2.5 ได้คะแนน 65-69  คะแนน 
เกรด  2  ได้คะแนน 60-64  คะแนน 
เกรด 1.5 ได้คะแนน 55-59  คะแนน 
เกรด  1  ได้คะแนน 50-54  คะแนน 
เกรด  0  ได้คะแนน 0-49  คะแนน 

 
16.  แหล่งการเรียนรู้ 
 1. จากการฟังบรรยายในชั้นเรียน 
 2. คน้คว้าจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2000-1402 และใบความรู้ที่ครูจัดท าขึ้น 
 3. ค้นคว้าจากระบบอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หนังสือ แบบเรียน และคู่มือต่างๆ 
 
          (ลงชื่อ) 
         (นายธรรมสรณ์  สุศิริ) 
                              ผู้จัดท า 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ................................................................... ......................... 

                (ลงชื่อ) 
                  (นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 



 
 

 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ................................................................... ......................... 

(ลงชื่อ) 
              (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ................................................................... .........................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

                (ลงชื่อ) 
                (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 


