
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาคณิตศาสตร์เข้มข้น 3 รหัสวิชา ค32203 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/8 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 60 ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
 

นางศิรวดี    มาลุน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาคณิตศาสตร์เข้มข้น 3 (ค32203) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1.สามเหลี่ยมมุมฉากใช้สมบัติของ
สามเหลี่ยมคล้าย ศึกษาอัตราส่วนของ
ความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมเพียงรูป
เดียว และรูปสามเหลี่ยมที่จะศึกษาน้ัน
คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากท่ีมีมุมอีกสอง
มุมเป็นมุมแหลม 
2.อัตราส่วนตรีโกณมิติมุม 30 ,45,60 
องศา 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/mVi4KWKAp_c 
https://youtu.be/ODMLTQNJG0A  
https://youtu.be/jXtymF7XE38 
https://youtu.be/lVPf_YZ2uoc 

 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดสามเหลี่ยม
มุมมฉาก 
4.แบบฝึกหัดอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 1 
 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1.การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติมุม 30 
,45,60 องศา ไปใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหา 
2.การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติมาช่วยหา
ระยะทางความยาวและความสูงของวัตถุ
โดยอาศัยด้านและมุมที่กำหนดให้ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/CndeRM3OCys 
https://youtu.be/cdzDvQvmJr4 
https://youtu.be/5pi2WpXnwrs 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 2 - 3 

Google 
classroom 

 

5  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1.ความรู้พ้ืนฐานวงกลม 1 หน่วย 
2.วงกลม 1 หน่วยมีที่องศาเกิน 1 รอบ 
3.การหมุนวงกลม 1 หน่วยที่มีองศาติด
ลบ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/DSAj7o4x3Yk 
https://youtu.be/oJ9-7WHDWTM 
https://youtu.be/dOMK0cdDl2w 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดวงกลม 1 
หน่วย 1 - 3 

Google 
classroom 

 
 

5  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1.โจทย์การหาค่าตรีโกณมิติโดยใช้
วงกลม 1 หน่วย 
2.การหาค่าตรีโกณมิติจากตาราง 
3.โคฟังก์ชัน 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/hN02i_QwToM 
https://youtu.be/Vz6CrckDl1U 
https://youtu.be/jf632zJw_bQ 
hhttps://youtu.be/Mi-
wbde4Xmg 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดวงกลม 1 
หน่วย 4 - 6 

Google 
classroom 

 

5  

 
 

https://youtu.be/mVi4KWKAp_c
https://youtu.be/ODMLTQNJG0A
https://youtu.be/jXtymF7XE38
https://youtu.be/lVPf_YZ2uoc
https://youtu.be/CndeRM3OCys
https://youtu.be/cdzDvQvmJr4
https://youtu.be/5pi2WpXnwrs
https://youtu.be/DSAj7o4x3Yk
https://youtu.be/oJ9-7WHDWTM
https://youtu.be/dOMK0cdDl2w
https://youtu.be/hN02i_QwToM
https://youtu.be/Vz6CrckDl1U
https://youtu.be/jf632zJw_bQ
https://youtu.be/DSAj7o4x3Yk
https://youtu.be/DSAj7o4x3Yk


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1.การพิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ 
2.ฟังก์ชันตรีโกณมิติผลบวกผลต่าง 
3.การหาค่ามุมโดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ผลบวกผลต่าง 
4.แบบทดสอบมุม 37 องศา 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/velRUTpgs0M  
https://youtu.be/jrDTpUuwspg 
https://youtu.be/uSLJLnHGFXg 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดพิสูจน์
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ 
4.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 1  
5.แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

6 
 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1.การประยุกต์ฟังก์ชันตรีโกณมิติผลบวก
ผลต่าง 
2.ฟังก์ชันตรีโกณมิติสองเท่า การหาค่า 
และการประยุกต์ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/7zvBVY6z1xg 
https://youtu.be/SOK2Wpyku2E 
https://youtu.be/YQYPexrFzms 
https://youtu.be/p52sKSoAkFo 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 2 - 3 

Google 
classroom 

 

4 
 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1.การพิสูจน์ฟังก์ชันตรีโกณมิติผลบวก
ผลต่างและฟังก์ชันตรีโกณมิติสองเท่า  
2.ทบทวนการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ผลบวกผลต่างและฟังก์ชันตรีโกณมิติ
สองเท่า 
3.สอบเก็บคะแนนการหาค่าฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติผลบวกผลต่างและฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติสองเท่า 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/_Tfwrs_IUYY - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 4 
4.แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

10 
 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/velRUTpgs0M
https://youtu.be/jrDTpUuwspg
https://youtu.be/uSLJLnHGFXg
https://youtu.be/7zvBVY6z1xg
https://youtu.be/SOK2Wpyku2E
https://youtu.be/YQYPexrFzms
https://youtu.be/p52sKSoAkFo
https://youtu.be/_Tfwrs_IUYY


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.ฟังก์ชันตรีโกณมิติครึ่งเท่า 
2.ฟังก์ชันตรีโกณมิติสามเท่า 
3.การหาค่ามุมโดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ครึ่งเท่าและฟังก์ชันตรโีกณมิติสามเท่า 
 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/nFd0CrU8m4g 
https://youtu.be/6aJO0M7H4Kw  
https://youtu.be/t1YuAPEDQTk 
https://youtu.be/t1YuAPEDQTk 
https://youtu.be/kUem64GNaX4 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 5 - 7 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1.การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปผล
คูณให้เป็นผลบวกหรือผลต่าง  
2.การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูป
ผลบวกหรือผลต่างไปเป็นผลคูณ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/-0_sUMOTm_g 
https://youtu.be/dYJm_yAv934 
https://youtu.be/-0_sUMOTm_g 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 8 - 9 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

11 9 – 13
ส.ค. 64 

1.สมการฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการ
เอกลักษณ์ ( Identity Equation )   
2.สมการฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการมี
เงื่อนไข ( Conditional Equation )   

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/34_sY7V09dg  
https://youtu.be/VyjKWAlGyoQ 
https://youtu.be/-nCmRqaV0J0 
https://youtu.be/capV-72yVD0 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 10 - 12 

Google 
classroom 

 

3 
 

 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

1.โจทย์สมการฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
2.ข้อสอบPAT1 เรื่องสมการฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/3L2gZicUQFQ  
https://youtu.be/NhaRqfiTlBM 
https://youtu.be/-0_sUMOTm_g 
https://youtu.be/NhaRqfiTlBM 
https://youtu.be/kw6AeCTQSk4  
https://youtu.be/16MjmYatyck 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 12 - 13 

Google 
classroom 

 

3 
 

 

 
 

https://youtu.be/nFd0CrU8m4g
https://youtu.be/6aJO0M7H4Kw
https://youtu.be/6aJO0M7H4Kw
https://youtu.be/t1YuAPEDQTk
https://youtu.be/t1YuAPEDQTk
https://youtu.be/kUem64GNaX4
https://youtu.be/kUem64GNaX4
https://youtu.be/-0_sUMOTm_g
https://youtu.be/dYJm_yAv934
https://youtu.be/-0_sUMOTm_g
https://youtu.be/34_sY7V09dg
https://youtu.be/VyjKWAlGyoQ
https://youtu.be/-nCmRqaV0J0
https://youtu.be/capV-72yVD0
https://youtu.be/3L2gZicUQFQ
https://youtu.be/NhaRqfiTlBM
https://youtu.be/-0_sUMOTm_g
https://youtu.be/NhaRqfiTlBM
https://youtu.be/kw6AeCTQSk4
https://youtu.be/16MjmYatyck


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

1.ข้อสอบPAT1 เรื่องสมการฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 
2.สอบสมการตรีโกณมิติ 
3.ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/ja5SlmIjviw 
https://youtu.be/_pthTe7No48 
https://youtu.be/crCX3ZkCBcE 
https://youtu.be/wUbKVtFzih0 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 14 – 15 
4.แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

8 
 

 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

การแก้สมการฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/mPeiLCyEtRg  
https://youtu.be/dYJm_yAv934 
https://youtu.be/-0_sUMOTm_g 
https://youtu.be/QT4St9Kt-vo 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 16 - 18 

Google 
classroom 

 

3 
 

 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

1.สอบฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 
2กราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
3.กราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/3LTSgopheO8 
https://youtu.be/YRKcJEm8eTU 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 19 - 20 

Google 
classroom 

 

7 
 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1.กฎไซน์ โคไซน์ 
2.การแก้สามเหลี่ยม 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/yWAe72wvsMk - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 20 - 21 

Google 
classroom 

 

3 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

1.การประยุกต์ใช้ความรู้.กฎไซน์ โคไซน์ 
หาระยะทางและความสูง 
2.สอบกฎไซน์ โคไซน์ 
 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/fjcEIe3BqfA 
https://youtu.be/FM72Rb-XmZI 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 22 

Google 
classroom 

 

8 
 

 

 

https://youtu.be/ja5SlmIjviw
https://youtu.be/_pthTe7No48
https://youtu.be/crCX3ZkCBcE
https://youtu.be/wUbKVtFzih0
https://youtu.be/mPeiLCyEtRg
https://youtu.be/dYJm_yAv934
https://youtu.be/-0_sUMOTm_g
https://youtu.be/QT4St9Kt-vo
https://youtu.be/3LTSgopheO8
https://youtu.be/YRKcJEm8eTU
https://youtu.be/yWAe72wvsMk
https://youtu.be/fjcEIe3BqfA
https://youtu.be/FM72Rb-XmZI


 

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

 

ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 

Google 
classroom 

 

- 
 

 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 15  

19 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

LENOVO01
Textbox




