คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๓๒๑๐๓ ชื่อวิชา คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเลขยกกาลัง รากที่ n ของจานวนจริง เมื่อ n เป็นจานวนนับที่
มากกว่า 1 เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน
เชิงเส้น ฟังก์ชันกาลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล
โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสร้าง
องค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน สื่อสาร
และนาเสนอ (Communication and Presentation) อย่างเป็นลาดับขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธกี ารที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาทักษะ ที่ต้องการวัดและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รหัสมาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๕/๑
ค ๑.๒ ม.๕/๑
รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค๓๒๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๖๐ ชัว่ โมง/ภาคเรียน จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

๑

ชื่อหน่วย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ตัวชี้วัด

เวลา
(ชั่วโมง)

ปลายภาค

หน่วย
ที่

ระหว่างเรียน

น้าหนัก

ค ๑./๑ ม.๕/๑

๑๕

๒๐

๕

รากที่ n

-รากที่ n ของจานวนจริง เมื่อ n
เป็นจานวนนับที่มากกว่า 1
-เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น
จานวนตรรกยะ

ค ๑.๑ ม.๕/๑

๑๕

๒๐

๕

- ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกาลังสอง

ค ๑.๒ ม.๕/๑

๑๕

๑๕ ๑๐

- ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน
ฟังก์ชันขัน้ บันได ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเซียล
รวม

ค ๑.๒ ม.๕/๑

๑๕

๑๕ ๑๐

๖๐

๗๐ ๓๐

๒

เลขยกกาลัง

๓

ฟังก์ชันเชิงเส้น
ฟังก์ชันกาลังสอง
ฟังก์ชันขัน้ บันได
ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเซียล

๔

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค๓๒๑๐๔ ชื่อวิชา คณิตศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษา ฝึ ก ทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกั บ ล าดั บและอนุกรม ล าดับ เลขคณิตและล าดั บเรขาคณิ ต
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ดอกเบี้ย มูลค่าของเงิน ค่ารายงวด
โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสร้าง
องค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน สื่อสาร
และน าเสนอ (Communication and Presentation) อย่างเป็นล าดับขั้ นตอน เพื่อพัฒนาทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมี ความเชื่อมั่นในตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาทักษะ ที่ต้องการวัดและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รหัสมาตรฐาน / ตัวชี้วัด
ค ๑.๒ ม.๕/๒
ค ๑.๓ ม.๕/๑
รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค๓๒๑๐๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๖๐ ชัว่ โมง/ภาคเรียน จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
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(ชั่วโมง)

ปลายภาค

หน่วย
ที่

ระหว่างเรียน
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ค ๑.๒ ม.๕/๒

๑๕
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๖

ลาดับ

- ลาดับเลขคณิตและลาดับ
เรขาคณิต

ค ๑.๒ ม.๕/๒

๑๕

๑๗

๔

อนุกรม

- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต
- ดอกเบี้ย

ค ๑.๓ ม.๕/๑

๑๕

๑๕ ๑๐

- มูลค่าของเงิน
- ค่ารายงวด
รวม

ค ๑.๓ ม.๕/๑

๑๕

๑๕ ๑๐

๖๐

๗๐ ๓๐

ชื่อหน่วย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ดอกเบี้ย
มูลค่าของเงิน

