
 
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1     ค20201   1.0  หนวยกิต             2  ชั่วโมง/สัปดาห 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   1                            ภาคเรียนท่ี 1                               ปการศึกษา 2558 

ครูผูสอน      นางสาวพรรณวดี  ชวยคง 

********************************************************************************************** 

1.คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝกทักษะและกระบวนการในสาระตอไปนี้  

 การประยุกต 1 รูปเรขาคณิต  จํานวนนับ  ข้ันตอนการแกปญหาของโพลยา รอยละใน

ชีวิตประจําวัน  ปญหาชวนคิดโอกาสของเหตุการณ 

 จํานวนและตัวเลข  ระบบตัวเลขโรมัน   ระบบตัวเลขฐานตางๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 

 การประยุกต 2 การคิดคํานวณ โจทยปญหา แบบรูปของจํานวน(พาลินโดรม)  ลําดับฟโบนักชี     

ขายงาน   

 โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันท่ีใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา             

โดยใชทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร การใชคําถามการอธิบายและแสดงเหตุผล การคนพบ                 

อุปนัย-นิรนัย  การศึกษาคนควา   การสืบเสาะหาความรู   การสํารวจ  การตรวจสอบ   การปฏิบัติจริง                         

โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู  มุงเนนสงเสริมความสามารถในการคิด  การแกปญหาการสื่อสารและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใชการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย  ใหครอบคลุมท้ังดาน

ความรูและทักษะกระบวนการ  

 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหาหรือ

สถานการณตางๆ  ไดอยางถ่ีถวนรอบคอบและใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหาในสถานการณตางๆได

อยางเหมาะสม  มีความคิดสรางสรรค  สามารถตัดสินใจ  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน และเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืนๆ  สามารถใหเหตุผล  

สื่อสาร  นําเสนอ   สิ่งท่ีเรียนรู  เชื่อมโยงความรูตางๆ  มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

และคานิยมท่ีเหมาะสม  มีจิตสาธารณะ  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 การวัดและประเมินผล  ใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับเนื้อหา

และทักษะท่ีตองการวัด 
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2.ผลการเรียนรู 

เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. แสดงความสัมพันธระหวางผลบวกของความยาวดานสองดานกับความยาวของดานท่ีสาม

ของรูปสามเหลี่ยมใดๆได 

2. มีความเขาใจแบบรูปของรูปเรขาคณิตและจํานวนนับท่ีกําหนดใหได  

3. นําความรูเก่ียวกับข้ันตอนการแกปญหาของโพลยาไปใชในการแกโจทยปญหาได  

4. นําความรูเก่ียวกับรอยละไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

5. อานและเขียนตัวเลขโรมันได 

6. อานและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐาน  บอกคาของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานตางๆและ

การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขได 

7. หาจํานวนนับท่ีเปนพาลินโดรม และสรางพาลินโดรมจากจํานวนท่ีกําหนดใหได 

8. นําความรูเก่ียวกับลําดับฟโบนักชีไปใชแกปญหาได 

9. บอกไดวาขายงานท่ีกําหนด ผานได หรือผานไมได 

10. ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 

11. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาใน

สถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 

12. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

13. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอได

อยางถูกตองและชัดเจน 

14. เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไป

เชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนๆ 

15. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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3.กําหนดการสอนและจุดประสงคการเรียนรู 

สัปดาห คาบท่ี หัวขอ จุดประสงคการเรียนรู 

1 1 - 2 รูปเรขาคณิต 

- ความยาวของดาน

ของรูปสามเหลี่ยม 

- จุดภายในและจุด

ภายนอก 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความสัมพันธระหวางผลบวกของความยาวดานสองดานกับ

ความยาวของดานท่ีสามของรูปสามเหลี่ยมใดๆได 

2. ตรวจสอบการเปนจุดภายในหรือจุดภายนอกของรูปเสนโคงปด

เชิงเดียวเปนจุดภายในหรือจุดภายนอก 

2 3 แทนแกรม เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

1. สรางแทนแกรมตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

2. นําแทนแกรมมาประกอบเปนรูปไดหลากหลาย 

 4 จํานวนนับ เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

1. สังเกตและคนหาแบบรูปของผลคูณในสูตรคูณแม 2 ถึง แม 12 ได 

2.สังเกตและคนหาแบบรูปของจํานวนท่ีกําหนดใหได 

3-4 5-8 ข้ันตอนการ

แกปญหาของ    

โพลยา 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําข้ันตอนการแกปญหาของโพลยาไปใชในการแก

โจทยปญหา 

5-7 9-14 รอยละใน

ชีวิตประจําวัน 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําความรูเก่ียวกับรอยละไปใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน 

 สอบยอยครั้งท่ี 1(นอกเวลา)  

8-9 15-18 ปญหาชวนคิด 

(โอกาสของ

เหตุการณ) 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถแกปญหาโดยใชยุทธวิธีการคนหาแบบรูป  การแจก

แจงกรณีท่ีเปนไปไดท้ังหมด 

10 19-20 สอบกลางภาค  

11 21 ระบบตัวเลขโรมัน เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานและเขียนตัวเลขโรมันแทนจํานวนท่ีกําหนดใหได  

11-13 22 ระบบตัวเลขฐาน

ตางๆ 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

1. บอกเลขโดดท่ีใชในระบบตัวเลขฐานตางๆท่ีกําหนดใหได 

2. บอกคาประจําหลักในระบบตัวเลขฐานตางๆท่ีกําหนดใหได 

3. อานและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานตาง ๆ ท่ีกําหนดใหได 
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3.กําหนดการสอนและจุดประสงคการเรียนรู(ตอ) 

สัปดาห คาบท่ี หัวขอ จุดประสงคการเรียนรู 

11-13 23-26 การเปลี่ยนฐานใน

ระบบตัวเลข 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

   1.    บอกคาของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานตางๆ ท่ีกําหนดใหได 

   2.    สามารถเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานตางๆท่ีกําหนดใหได 

 สอบยอยครั้งท่ี 2 (นอกเวลา)  

14-15 27-29 การคิดคํานวณ เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

1. คํานวณโจทยการบวก ลบ คูณ หารท่ีมีวงเล็บได 

2. ใชสมบัติของจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการคํานวณได 

3. หาคําตอบโดยอาศัยความรูสึกเชิงจํานวนและบอกเหตุผลประกอบได 

15-16 30-32 โจทยปญหา 

 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

1. ใชความรูเก่ียวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได 

2.  ตรวจสอบถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบและนําไปใชในการแกปญหา

ได 

17 33-34 แบบรูปของจํานวน     

( พาลินโดรม ) 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

1.  เขียนจํานวนจากแบบรูปกําหนดใหได 

2.  บอกความสัมพันธของแบบรูปท่ีกําหนดใหได 

3.  หาจํานวนนับท่ีเปนพาลินโดรมได 

4.  สรางพาลินโดรมจากจํานวนท่ีกําหนดใหได 

18 35-36 ลําดับฟโบนักชี เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

1.  รูจักและบอกความสัมพันธของจํานวนในลําดับฟโบนักชีได 

2.  นําความรูเก่ียวกับลําดับฟโบนักชีไปใชแกปญหาได 

19 37-38 ขายงาน เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

1.  บอกจํานวนจุดยอดคู และจุดยอดค่ีของขายงานท่ีกําหนดใหได  

2.  บอกไดวาขายงานท่ีกําหนดให ขายงานใดเปนขายงานท่ีผานได  

 สอบยอยครั้งท่ี 3 (นอกเวลา)  

20 39-40 สอบปลายภาค  
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน 

 การสอนรายวิชา  ค20201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 ประจําภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2558 

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 

4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝกหัดท่ีมอบหมาย           10    คะแนน 

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย           10    คะแนน  

4.3 ประเมินจากการสอบยอย 3 ครั้ง     30    คะแนน 

4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน                          20    คะแนน 

4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน                           30    คะแนน 

        รวม         100   คะแนน 

รายละเอียดการประเมินผลแตละหัวขอเปนดังนี้ 

4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝกหัดท่ีมอบหมาย   (10   คะแนน)  

รายการ 
รูปแบบ

ของงาน 

สัปดาหท่ี

มอบหมาย 
กําหนดสง 

เวลาท่ี

นักเรียน

ควรใช 

คะแนน 

1.ประเมินจากการทําแบบฝกหัด เรื่อง

รูปเรขาคณิต 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี  

1 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

30  นาที 0.5 

2.ประเมินจากการทําชิ้นงานและ

นําเสนอผลงาน เรื่อง แทนแกรม 

งานกลุม สัปดาหท่ี  

2 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

40 นาที 1.0 

3.ประเมินจากการทําแบบฝกหัด เรื่อง 

ความสัมพันธของผลคูณในสูตรคูณ

แมตางๆ 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี  

2 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

30 นาที 0.5 

4.   ประเมินจากใบงาน เรื่องข้ันตอน

การแกปญหาของโพลยา 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 

4   

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 

 

1.0 

 

5.  ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

เรื่อง รอยละ 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี  

7 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 

 

1.0 

 

6.  ประเมินจากการทํารายงานและ

นําเสนอผลงาน เรื่อง ปญหาชวน

คิด 

งานกลุม สัปดาหท่ี  

9 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 

 

1.0 
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4.1    ประเมินจากงานหรือการบานท่ีมอบหมาย   (ตอ) 

รายการ 
รูปแบบ

ของงาน 

สัปดาหท่ี

มอบหมาย 
กําหนดสง 

เวลาท่ี

นักเรียน

ควรใช 

คะแนน 

7. ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

เรื่องระบบตัวเลขโรมัน 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 

11 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

30 นาที 

 

0.5 

 

8. ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

เรื่องระบบตัวเลขฐานตาง ๆ  และ 

การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 

13 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

40 นาที 

 

1.0 

 

9. ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

เรื่อง การคิดคํานวณ 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 

15   

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 1.0 

 

10. ประเมินจากการทําแบบฝกหัด  

เรื่อง โจทยปญหา 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 

16   

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 1.0 

 

11. ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

เรื่องพาลินโดรม 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 

17   

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

30 นาที 

 

0.5 

 

12. ประเมินจากการสํารวจ รายงาน 

และนําเสนอผลงาน                

เรื่องลําดับฟโบนักชี 

งานกลุม สัปดาหท่ี 

18 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 

 

0.5 

 

13.ประเมินจากการทําแบบฝกหัด  

เรื่องขายงาน 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 

19   

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

3 วัน 

30 นาที 

 

0.5 

 

  590 นาที 10 

 

หมายเหตุเวลาท่ีนักเรียนควรใช หมายถึง เวลาท่ีครูไดพิจารณาวาในการทํางานหรือแบบฝกหัด

ชิ้นนั้นๆนักเรียนควรใชเวลาทําประมาณเทาใดการประมาณดังกลาวครูไดพิจารณา

จากความยาก ความซับซอน และปริมาณของงานหรือแบบฝกหัดชิ้นนั้นๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10   คะแนน ) 

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  1 

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 ไดกําหนดหัวขอการประเมินดังแสดงในตาราง 

หัวขอการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม    

(5) 

ดีมาก

(4) 

ดี   

  (3) 

ปานกลาง

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1.ความตั้งใจเรียนในหองเรียน      

2.การตรงตอเวลาในการทํางาน      

3.การมีสวนรวมในการเรียน      

4.ความมีวินัยในตนเอง      

5.ความรับผิดชอบตอการเรียน      

6.ความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร      

7.ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน      

8.ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา      

9.ความสามารถในการแกปญหาทาง 

   คณิตศาสตร 

     

10.ความสามารถในการตัดสินใจ      

 

4.3 ประเมินจากการสอบยอย  

รายวิชานี้จะมีการสอบยอย 3 ครั้งดังนี้ 

4.3.1 กําหนดการสอบยอยครั้งท่ี 1    เวลาท่ีใชสอบ  90 นาที    10 คะแนน 

4.3.2 กําหนดการสอบยอยครั้งท่ี 2          เวลาท่ีใชสอบ  60 นาที    10 คะแนน 

4.3.3 กําหนดการสอบยอยครั้งท่ี 3        เวลาท่ีใชสอบ  90 นาที    10 คะแนน 
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เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะขอสอบ จํานวนขอสอบของการสอบยอยแตละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบ ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนน 

การสอบยอยครั้งท่ี1 (50 นาที)   

รูปเรขาคณิตและแทนแกรม เติมคําตอบ  2 ขอ 1 

ข้ันตอนการแกปญหาของโพลยา แสดงวิธีทํา 2 ขอ 4 

จํานวนนับ รอยละในชีวิตประจําวัน เติมคําตอบ  2 ขอ 

แสดงวิธีทํา 2 ขอ 

5 

รวม 10 

การสอบยอยครั้งท่ี 2 (50 นาที)   

ปญหาชวนคิด เติมคําตอบ  2 ขอ 

แสดงวิธีทํา  1 ขอ 

4 

ระบบตัวเลขโรมัน เติมคําตอบ  4 ขอ 2 

การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข เติมคําตอบ  2 ขอ 

แสดงวิธีทํา  2 ขอ 

4 

รวม 10 

การสอบยอยครั้งท่ี 3  (50 นาที)   

การคิดคํานวณ เติมคําตอบ  2ขอ 2 

โจทยปญหา แสดงวิธีทํา 2 ขอ 4 

แบบรูปของจํานวน ( พาลินโดรม ) เติมคําตอบ   2 ขอ 

แสดงวิธีทํา  1  ขอ 

2 

ลําดับฟโบนักชี เติมคําตอบ   2ขอ 1 

ขายงาน เติมคําตอบ   2ขอ 1 

รวม 10 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20   คะแนน) 

 กําหนดสอบกลางภาคระหวางวันท่ี 24 , 27, 29  ก.ค.  2558   เวลาท่ีใชในการสอบ 90 นาที 

หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบกลางภาค ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนน 

ข้ันตอนการแกปญหาของโพลยา แสดงวิธีทําอยางละเอียด 2  ขอ   (4 

คะแนน) 

4 

รอยละในชีวิตประจําวัน แสดงวิธีทําพอสังเขป  4ขอ 

(4 คะแนน) 

แสดงวิธีทําอยางละเอียด 2  ขอ   

 (6 คะแนน) 

10 

ปญหาชวนคิด เติมคําตอบ 4 ขอ(4 คะแนน) 

แสดงวิธีทํา 1 ขอ (2 คะแนน) 

6 

รวม เติมคําตอบ 10 ขอ 

แสดงวิธีทํา 5 ขอ 

20 

 

4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30   คะแนน) 

 กําหนดสอบปลายภาคระหวางวันท่ี    28-30 กันยายน และ 2 ตุลาคม  2558    เวลาท่ีใชในการ

สอบ 90 นาที หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบปลายภาค ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนน 

รอยละในชีวิตประจําวัน เติมคําตอบ  2  ขอ  (2 คะแนน) 4 

แสดงวิธีทํา  1  ขอ (2 คะแนน) 

ระบบตัวเลขโรมัน เติมคําตอบ  2  ขอ (2 คะแนน) 2 

ระบบตัวเลขฐานตางๆและการเปลี่ยนฐานใน

ระบบตัวเลข 

เติมคําตอบ  3 ขอ(3คะแนน) 5 

แสดงวิธีทํา 1  ขอ (2 คะแนน) 

การคิดคํานวณ เติมคําตอบ  2ขอ(2คะแนน) 2 

โจทยปญหา เติมคําตอบ  2 ขอ(2คะแนน) 11 

แสดงวิธีทํา  3 ขอ  (9คะแนน) 

*แสดงข้ันตอนของโพลยา 1 ขอ 

พาลินโดรม เติมคําตอบ  2 ขอ(2คะแนน) 2 

ลําดับฟโบนักชี เติมคําตอบ  2 ขอ(2 คะแนน) 2 

ขายงาน เติมคําตอบ 2ขอ (2คะแนน) 2 

รวม เติมคําตอบ 17ขอ 

แสดงวิธีทํา 5 ขอ 

30 
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