
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 รหัสวิชา ค33201 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 – 6/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 80 ชั่วโมง   2.0  หน่วยกิต 
 

นางศิรวดี    มาลุน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 รหัสวิชา ค33201 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1.ลิมิตของลำดับ (Limit of 
Sequence)      
2.ทฤษฎีเก่ียวกับลิมิตของลำดับ 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/q024hRxAWxk 
https://youtu.be/pYZkTXvQmOg 
https://youtu.be/WASgYEzi2tA 
https://youtu.be/xjLIwmGjuvM 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

อนุกรมอนันต์และผลบวกของ
อนุกรมอนันต์ 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/5NqrnueoNCI 
https://youtu.be/F48K9FY3AMg 
https://youtu.be/OZnzFOVbIeA 
https://youtu.be/Pv6Gj8z-dW4 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

5  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1.อนุกรม Telescopic  
2.อนุกรมอนันต์แบบผสมระหว่าง
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/20jqlI025B0 
https://youtu.be/w-m0MjHxWEk 
https://youtu.be/0t4NxGy1MtU 
https://youtu.be/6mz11va5Jdk 
https://youtu.be/_gwYF07EAug 
https://youtu.be/j5PiCdtWSa8 
https://youtu.be/UkGDTdzo5kc 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด  

Google 
classroom 

 
 

5  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1.ลิมิตของฟังก์ชัน 
2.ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน 
3.การหาลิมิตในรูปแบบ IF โดยการ
แยกตัวประกอบ 
4.การหาลิมิตในรูปแบบ IF โดยการ
คูณด้วยสังยุค 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/jExZkxqjYOU 
https://youtu.be/nH0xHCfModI 
https://youtu.be/ZN-18kvgvis 
https://youtu.be/O2wKTuqU148 
https://youtu.be/NW0E0d2hapc 
https://youtu.be/Ra2639Gi2Ko 
https://youtu.be/8wOdex1TYdU 
https://youtu.be/1fptTRG-zFA 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

5  

 
 
 



 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/ป ี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.ความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน 
2.สอบลิมิตของจำนวนจริง 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/3TM3PuxjbVk 
https://youtu.be/bPs1O7ILswo 
https://youtu.be/Bl06Sy5CaAE 
https://youtu.be/THWta8srhT8 
https://youtu.be/TEfG1JV21q8 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 
4.แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

10 
 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1.อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยและ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน 
2.อนุพันธ์ (Derivative) โดยนิยาม 

Google meet 
Skp online 
 

- https://studio.youtube.com/vide
o/qPA18RW_scg/edit 
https://studio.youtube.com/vide
o/1-PIyon6H4g/edit- 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

1.การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุ
นาม 
2.การหาอนุพันธ์ของพีชคณิตของ
ฟังก์ชัน 
3.การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ประกอบ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://studio.youtube.com/vide
o/q60sizBfyKc/edit 
https://studio.youtube.com/vide
o/-QtqU9_CAsw/edit 
https://studio.youtube.com/vide
o/Et6tlcC4VfU/edit 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

1.การหาอนุพันธ์โดยปริยาย 
2.อนุพันธ์อันดับสูง 
3.สอบอนุพันธ์ 

Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 
4.แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

10 
 

 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

1.ความหมายของอนุพันธ์เชิง
เรขาคณิตวิเคราะห์ 
2.ฟังก์ชันเพ่ิม  ฟังก์ชันลด   
3.เว้าข้ึนและเว้าลง  
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://studio.youtube.com/vide
o/z244wWCJm44/edit 
https://youtu.be/4osnh5HR6W4 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

 

 

https://studio.youtube.com/video/z244wWCJm44/edit
https://studio.youtube.com/video/z244wWCJm44/edit
https://youtu.be/4osnh5HR6W4


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/ป ี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1.ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุด
สัมพัทธ์   
2.ค่าสูงสุดสัมบูรณ์และค่าต่ำสุด
สัมบูรณ์   
3.โจทย์ประยุกต์เก่ียวกับค่าสูงสุด
และค่าต่ำสุด 

Google meet 
Skp online 
 

- https://studio.youtube.com/vide
o/sLsXDJbbfU8/edit 
https://studio.youtube.com/vide
o/bWwOLvFLfeU/edit 
https://studio.youtube.com/vide
o/quzUCJy3EOA/edit 
https://studio.youtube.com/vide
o/quzUCJy3EOA/edit 
https://youtu.be/8GEeloDorDA 
https://youtu.be/rWWo_Yd2_JQ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

15 6 – 10  
ก.ย. 64 

1.ความเร็ว ความเร่ง (Velocity 
and Acceleration) 
2.อินทิกรัลไม่จำกัดเขต 
(Indefinite Integral) 
3.การอินทิเกรตด้วยการแทนค่า
(Integration by Substitution) 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/M5VN5r7njbs 
https://youtu.be/iJC7m1pdaeQ 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 
4.แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

16 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.การประยุกต์ของอินทิกรัลไม่
จำกัดเขต 
2.อินทิกรัลจำกัดเขต  (Definite 
Integral) 
3.สอบอินทิกรัล 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/XhCUodES63k 
https://youtu.be/fLmfsmVcews 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 
4.แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

10 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

พ้ืนที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/VyuOzgR1GD0- 
https://youtu.be/xIkXqQkkt1I 
https://youtu.be/rmrdHGYX36o 
https://youtu.be/42s7KzZOPM8 
https://youtu.be/SWJO0i0wDas 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

ทบทวนเน้ือหาเตรียมตัวสอบ
ปลายภาค 

Google meet 
Skp online 
 

- -- - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 

Google 
classroom 

 

- 
 

 

https://studio.youtube.com/video/sLsXDJbbfU8/edit
https://studio.youtube.com/video/sLsXDJbbfU8/edit
https://studio.youtube.com/video/bWwOLvFLfeU/edit
https://studio.youtube.com/video/bWwOLvFLfeU/edit
https://studio.youtube.com/video/quzUCJy3EOA/edit
https://studio.youtube.com/video/quzUCJy3EOA/edit
https://studio.youtube.com/video/quzUCJy3EOA/edit
https://studio.youtube.com/video/quzUCJy3EOA/edit
https://youtu.be/8GEeloDorDA
https://youtu.be/rWWo_Yd2_JQ
https://youtu.be/M5VN5r7njbs
https://youtu.be/iJC7m1pdaeQ
https://youtu.be/XhCUodES63k
https://youtu.be/fLmfsmVcews
https://youtu.be/VyuOzgR1GD0-
https://youtu.be/xIkXqQkkt1I
https://youtu.be/rmrdHGYX36o
https://youtu.be/42s7KzZOPM8
https://youtu.be/SWJO0i0wDas


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/ป ี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20  

19 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
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