
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ๕ รหัสวิชา ค๓๓๑๐๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๕ – ๖/๖ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เวลาเรียน  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม ๔๐ ชั่วโมง   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

นายปรีชา    สุวรรณศรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 (ค33101) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 – 6/6  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.ความหมายของสถิติ 
2.ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.การแจกแจงความถ่ีของข้อมูล 
4.ตารางแจกแจงความถ่ี 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/q3ZSPAioUCI 
https://youtu.be/q3ZSPAioUCI?t
=901 
 

 

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

Group line 5 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1.ความถ่ีสัมพัทธ์ 
2.ความถ่ีสะสมสัมพัทธ์ 
3.ฮีทโทแกรม 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/hWY2kFI7HRE 
https://youtu.be/hWY2kFI7HRE?t
=2177 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line  5  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1.การสร้างฮีทโทแกรม 
2.แผนภาพต้น – ใบ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/eALtXRSIgGQ 
https://youtu.be/eALtXRSIgGQ?t
=420 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึก 
4.ใบงาน 

Group line  
 

5  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1.การสร้างแผนภาพต้น – ใบ 
2.การหาตำแหน่งท่ีของข้อมูล 
3.ควอไทล์ 
4.เดไซล์ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/uQuW_ZzdCyY 
https://youtu.be/uQuW_ZzdCyY
?t=40 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line  5  
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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 

เปอร์เซ็นไทล์ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/uQuW_ZzdCyY 
https://youtu.be/uQuW_ZzdCyY
?t=40 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 
 

Group line  5 
 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1.ควอไทล์ 
2.เดไซล์ 
3.เปอร์เซ็นไทล์ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/uQuW_ZzdCyY 
https://youtu.be/uQuW_ZzdCyY
?t=40 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบทดสอบ 

Group line  5 
 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหา
ตำแหน่งท่ีของข้อมูล 
 

Google meet 
Skp online 
 

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

Group line  5 
 

 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.การวัดค่ากลางของข้อมูลท่ีไม่
แจกแจงความถ่ี 
2.ฐานนิยม มัธยฐาน และค่าเฉล่ีย 
ของข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถี่ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/Aanljs51wzs 
https://youtu.be/Aanljs51wzs?t=
16 
 
 

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

Group line  10 
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สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1.ค่าเฉล่ียเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก 
2.ค่าเฉล่ียเลขคณิตรวม 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/iZE76Bz19QM 
https://youtu.be/iZE76Bz19QM?t
=209 
https://youtu.be/W-yL5v3vFB8 
https://youtu.be/W-
yL5v3vFB8?t=337 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบทดสอบ 

Group line  5 
 

 

11 9 – 13
ส.ค. 64 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดค่ากลาง
ของข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถี่ 

Google meet 
Skp online 
 

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

Group line  5 
 

 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดค่ากลาง
ของข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถี่ 

Google meet 
Skp online 
 

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

Group line  5 
 

 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

1.การวัดค่ากลางของข้อมูลท่ีแจก
แจงความถ่ี 
2.ค่าเฉล่ีย 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/C1sWIvlo59k 
https://youtu.be/C1sWIvlo59k?t
=508 
https://youtu.be/_pLYhj6OTIw 
https://youtu.be/_pLYhj6OTIw?t
=14 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 
 

Group line  5 
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สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1.ฐานนิยม  
2.มัธยฐาน 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/v04jsBvUQuI 
https://youtu.be/v04jsBvUQuI?t=
186 
https://youtu.be/4PpCt5bdCxw 
https://youtu.be/4PpCt5bdCxw?
t=547 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line  5 
 

 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

1.ทบทวนการวัดค่ากลางของข้อมูล
ท่ีแจกแจงความถี่ 
2.ค่าเฉล่ีย 
3.ฐานนิยม  
4.มัธยฐาน 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/C1sWIvlo59k 
https://youtu.be/C1sWIvlo59k?t
=508 
https://youtu.be/_pLYhj6OTIw 
https://youtu.be/_pLYhj6OTIw?t
=14 
https://youtu.be/v04jsBvUQuI 
https://youtu.be/v04jsBvUQuI?t=
186 
https://youtu.be/4PpCt5bdCxw 
https://youtu.be/4PpCt5bdCxw?
t=547 

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

Group line  5 
 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1.การวัดการกระจายของข้อมูล 
2.พิสัย 
3.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/Q22R2bI67Cw 
https://youtu.be/Q22R2bI67Cw?
t=505 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line  5 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

1.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.ความสัมพันธ์ระหว่างการแจก
แจงความถ่ี ค่ากลางและค่าการ
กระจายของข้อมูล 
 
 

Google meet 
Skp online 
 

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

Group line  5 
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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 

ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลาย
ภาค 

Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 

Group line  - 
 

 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 15  

19 4 – 6 
ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
 

 

 
 
 
 

 
 
 


