
 

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมนิผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ 

 

 

รายวชิา  คณิตศาสตร์เพิ่มเติมกลุ่ม 2   (ค20208)   การแกปั้ญหาทางทฤษฎีจาํนวน 1                        1  หน่วยกิต 

    ช้ัน มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2558       ครูผู้สอน  นายศุภมิตร  วริิยกุลโอภาศ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา ฝึกทกัษะ/กระบวนการในสาระต่อไปน้ี 

 

การพิสูจน์ดว้ยวธีิอุปนยัทางคณิตศาสตร์ การหารลงตวั จาํนวนเฉพาะ ห.ร.ม.และ ค.ร.น. 

 

เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือความหมาย 

ทางคณิตศาสตร์และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ 

ส่ิงต่างๆและใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ 

ทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ใน 

ตนเอง โดยจดัประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัท่ีใกลต้วัใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

โดยการปฏิบติัจริงทดลอง สรุป รายงาน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. นาํความรู้เร่ืองหลกัอุปนยัทางคณิตศาสตร์พิสูจน์ขอ้ความ p(n) สาํหรับทุก n ท่ีเป็นจาํนวนนบัได ้

2. นาํทฤษฎีบทการหารลงตวัไปแกปั้ญหาโจทยท่ี์กาํหนดใหไ้ด ้

3. นาํทฤษฎีเก่ียวกบัจาํนวนเฉพาะไปใชไ้ด ้

4. หา ห.ร.ม. โดยวธีิของยคุลิดได ้

5. นาํทฤษฎีต่าง ๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใชไ้ด ้



-2- 

กาํหนดการสอนและผลการเรียนรู้ 

สปัดาห์ท่ี คาบท่ี หวัขอ้ / สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

สปัดาห์ท่ี  1 1-2 

 

ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน 

การพิสูจน์โดยใชห้ลกัอุปนยั 

ทางคณิตศาสตร์ 

 

1. นาํความรู้เร่ืองหลกัอุปนยัทางคณิตศาสตร์

พิสูจน์ขอ้ความ p(n) สาํหรับทุก n ท่ีเป็นจาํนวน

นบัได ้

สปัดาห์ท่ี  2 3-4 การพิสูจน์โดยใชห้ลกัอุปนยั 

ทางคณิตศาสตร์ 

1. นาํความรู้เร่ืองหลกัอุปนยัทางคณิตศาสตร์

พิสูจน์ขอ้ความ p(n) สาํหรับทุก n ท่ีเป็นจาํนวน

นบัได ้

สปัดาห์ท่ี  3 5-6 การหารลงตวั 2. นาํทฤษฎีบทการหารลงตวัไปแกปั้ญหาโจทย์

ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

สปัดาห์ท่ี  4 7-8 การหารลงตวั 3. นาํทฤษฎีเก่ียวกบัจาํนวนเฉพาะไปใชไ้ด ้

 

สปัดาห์ท่ี  5 9-10 จาํนวนเฉพาะ 3. นาํทฤษฎีเก่ียวกบัจาํนวนเฉพาะไปใชไ้ด ้

 

สปัดาห์ท่ี  6 11-12 จาํนวนเฉพาะ 

ทดสอบเก็บคะแนนยอ่ย (1) 

 

3. นาํทฤษฎีเก่ียวกบัจาํนวนเฉพาะไปใชไ้ด ้

1. นาํความรู้เร่ืองหลกัอุปนยัทางคณิตศาสตร์

พิสูจน์ขอ้ความ p(n) สาํหรับทุก n ท่ีเป็นจาํนวน

นบัได ้

2. นาํทฤษฎีบทการหารลงตวัไปแกปั้ญหาโจทย์

ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

3. นาํทฤษฎีเก่ียวกบัจาํนวนเฉพาะไปใชไ้ด ้

สปัดาห์ท่ี  7 13-14 จาํนวนคู่และจาํนวนค่ี 

 

3. นาํทฤษฎีเก่ียวกบัจาํนวนเฉพาะไปใชไ้ด ้

 

สปัดาห์ท่ี  8 15-16 ระบบตวัเลขฐานต่างๆ 

การเปล่ียนฐานในระบบตวัเลข 

3. นาํทฤษฎีเก่ียวกบัจาํนวนเฉพาะไปใชไ้ด ้

 

สปัดาห์ท่ี  9 17-18 การเปล่ียนฐานในระบบตวัเลข 3. นาํทฤษฎีเก่ียวกบัจาํนวนเฉพาะไปใชไ้ด ้

 

สปัดาห์ท่ี  10  19-20 ทดสอบกลางภาคเรียน 1. นาํความรู้เร่ืองหลกัอุปนยัทางคณิตศาสตร์

พิสูจน์ขอ้ความ p(n) สาํหรับทุก n ท่ีเป็นจาํนวน

นบัได ้

2. นาํทฤษฎีบทการหารลงตวัไปแกปั้ญหาโจทย์

ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

3. นาํทฤษฎีเก่ียวกบัจาํนวนเฉพาะไปใชไ้ด ้
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สปัดาห์ท่ี คาบท่ี หวัขอ้ / สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

สปัดาห์ท่ี  11 21-22 ตวัหารร่วม 4. หา ห.ร.ม. โดยวธีิของยคุลิดได ้

 

สปัดาห์ท่ี  12 23-24 ตวัหารร่วมมาก 4. หา ห.ร.ม. โดยวธีิของยคุลิดได ้

 

สปัดาห์ท่ี  13 25-26 การหา ห.ร.ม. จาํนวนเตม็ตั้งแต ่

สองจาํนวนข้ึนไป 

4. หา ห.ร.ม. โดยวธีิของยคุลิดได ้

 

สปัดาห์ท่ี  14 27-28 การนาํความรู้เก่ียวกบั ห.ร.ม. 

ไปประยกุตใ์ช ้

4. หา ห.ร.ม. โดยวธีิของยคุลิดได ้

 

สปัดาห์ท่ี  15 29-30 ทดสอบเก็บคะแนนยอ่ย (2) 

จาํนวนเฉพาะสมัพทัธ์ 

4. หา ห.ร.ม. โดยวธีิของยคุลิดได ้

 

สปัดาห์ท่ี  16 31-32 ตวัคูณร่วมนอ้ย 4. หา ห.ร.ม. โดยวธีิของยคุลิดได ้

 

สปัดาห์ท่ี  17 33-34 การหา ค.ร.น. จาํนวนเตม็ตั้งแต ่

สองจาํนวนข้ึนไป 

5. นาํทฤษฎีต่าง ๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

ไปใชไ้ด ้

สปัดาห์ท่ี  18 35-36 การนาํความรู้เก่ียวกบั ค.ร.น. 

ไปประยกุตใ์ช ้

5. นาํทฤษฎีต่าง ๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

ไปใชไ้ด ้

สปัดาห์ท่ี  19 37-38 การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

โดยการกระจายในรูปมาตรฐาน 

5. นาํทฤษฎีต่าง ๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

ไปใชไ้ด ้

สปัดาห์ท่ี  20 39-40 ทดสอบปลายภาคเรียน 4. หา ห.ร.ม. โดยวธีิของยคุลิดได ้

5. นาํทฤษฎีต่าง ๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

ไปใชไ้ด ้

 

   แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

1.  ประเมินจากการสอบยอ่ย      30 คะแนน 

2.  ประเมินจากงานหรือการบา้นท่ีมอบหมาย     10 คะแนน 

3.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน(จิตพิสัย)     10 คะแนน 

4.  ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน     20 คะแนน 

5.  ประเมินจากการสอบปลายภาค เรียน     30 คะแนน 

                                                                              รวม                   100 คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหวัขอ้ เป็นดงัน้ี 

 

1.  การประเมินจากการสอบยอ่ย ( 30 คะแนน )  ดงัรายระเอียด 

หัวข้อ/เน้ือหาทีใ่ช้ในการสอบย่อย ลกัษณะ/จํานวนข้อสอบ คะแนน 

1. นาํความรู้เร่ืองหลกัอุปนยัทางคณิตศาสตร์พิสูจน์ขอ้ความ p(n) 

สาํหรับทุก n ท่ีเป็นจาํนวนนบัได ้

2. นาํทฤษฎีบทการหารลงตวัไปแกปั้ญหาโจทยท่ี์กาํหนดใหไ้ด ้

3. นาํทฤษฎีเก่ียวกบัจาํนวนเฉพาะไปใชไ้ด ้

 อตันยั  

เขียนเฉพาะคาํตอบ 

 

 

5 

 

5 

5 

4. หา ห.ร.ม. โดยวธีิของยคุลิดได ้

5. นาํทฤษฎีต่าง ๆ ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใชไ้ด ้

อตันยั 

เขียนเฉพาะคาํตอบ  

9 

6 

รวม 30 

 

2.  ประเมินจากงานหรือการบา้นท่ีมอบหมาย (10   คะแนน)   ดงัรายระเอียด 

เร่ือง/รายการ 
รูปแบบ 

ของงาน 
วนัท่ีมอบหมาย กาํหนดส่ง 

เวลาท่ี 

นกัเรียนควรใช ้
คะแนน 

ปฐมนิเทศและทดสอบ 

ก่อนเรียน 

- แจง้คาํอธิบายรายวชิา 

- ทดสอบก่อนเรียน  

- - - - - 

ฝึกทกัษะเร่ือง การพิสูจน ์

โดยใชห้ลกัอุปนยั 

ทางคณิตศาสตร์ 

แบบฝึกหดั ,  

ใบกิจกรรม 

สปัดาห์ท่ี 1 – 2 

ตามความเหมาะสม 

สปัดาห์ท่ี 1 – 2 

 

ไม่เกิน  3

ชัว่โมง/กิจกรรม 

2 

   ฝึกทกัษะเร่ืองการหารลงตวั 

 

แบบฝึกหดั ,  

ใบกิจกรรม 

สปัดาห์ท่ี 3-4 

ตามความเหมาะสม 

สปัดาห์ท่ี 3 

 

ไม่เกิน  1

ชัว่โมง/กิจกรรม 

2 

    ฝึกทกัษะเร่ืองจาํนวนเฉพาะ 

 

 

แบบฝึกหดั ,  

ใบกิจกรรม 

 

สปัดาห์ท่ี 5-6 

ตามความเหมาะสม 

 

สปัดาห์ท่ี 4-5 

 

 

ไม่เกิน  3

ชัว่โมง/กิจกรรม 

1 

   ฝึกทกัษะเร่ืองจาํนวนคู่และ

จาํนวนค่ี 

แบบฝึกหดั ,  

ใบกิจกรรม 

 

สปัดาห์ท่ี 7 

ตามความเหมาะสม 

สปัดาห์ท่ี 6-7 

 

ไม่เกิน  3

ชัว่โมง/กิจกรรม 

1 
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เร่ือง/รายการ 
รูปแบบ 

ของงาน 
วนัท่ีมอบหมาย กาํหนดส่ง 

เวลาท่ี 

นกัเรียนควรใช ้
คะแนน 

    ฝึกทกัษะเร่ือง ระบบตวัเลข

ฐานต่างๆ 

แบบฝึกหดั ,  

ใบกิจกรรม 

สปัดาห์ท่ี 8-9 

ตามความเหมาะสม 

สปัดาห์ท่ี 8-9 

 

ไม่เกิน  3

ชัว่โมง/กิจกรรม 

1 

   ฝึกทกัษะเร่ืองการหา ห.ร.ม. 

 

แบบฝึกหดั ,  

ใบกิจกรรม 

สปัดาห์ท่ี 11-15 

ตามความเหมาะสม 

สปัดาห์ท่ี 11-15 

 

ไม่เกิน  7

ชัว่โมง/กิจกรรม 

2 

   ฝึกทกัษะเร่ืองการหา ค.ร.น. 

 

แบบฝึกหดั ,  

ใบกิจกรรม 

สปัดาห์ท่ี 16-19 

ตามความเหมาะสม 

สปัดาห์ท่ี 16-19 

 

ไม่เกิน  5

ชัว่โมง/กิจกรรม 

1 

รวม 10 

 

หมายเหตุ 

   1. เวลาท่ีนกัเรียนควรใช ้ หมายถึงเวลาท่ีครูไดพ้ิจารณาวา่ ในการทาํงานหรือทาํการบา้นช้ินนั้นๆ  

นกัเรียนควรใชเ้วลาทาํประมาณเท่าใด การประมาณการดงักล่าว ครูไดพ้ิจารณาจากความยาก ความซบัซอ้น 

และปริมาณของงาน หรือการบา้นช้ินนั้นๆ 

2. งานหรือการบา้นท่ีมอบหมายแต่ไม่ไดคิ้ดคะแนนก็ไดน้าํเสนอไวใ้นตารางน้ีดว้ย เพื่อเป็นขอ้มูล 

วา่งานหรือการบา้นท่ีไดม้อบหมายทั้งหมดของรายวชิาน้ีนกัเรียนจะตอ้งใชเ้วลาทาํมากนอ้ยเพียงใด 
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3.  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน(จิตพิสัย) ( 10  คะแนน)  ดงัตาราง 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยีย่ม 

(5) 

ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

(1)  ความรับผดิชอบ  

 1.  เขา้ชั้นเรียนตรงเวลา      

 2.  ส่งงาน  แบบฝึกหดัตรงเวลา      

 3.  ปรับปรุง – พฒันาผลงานของตนเองสมํ่าเสมอ      

 4. มีความพร้อมในการเรียน  

(การเตรียมอุปกรณ์, การร่วมแสดงความคิดเห็น) 
     

(2)  การปฏิบัติกจิกรรม  

 1.  ความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม/หอ้งเรียน      

 2.  ความกระตือรือร้นในการทาํงาน      

 3.  ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน      

รวมคะแนนแล้วหารด้วย  3.5  ==
5.3

…......... 

 

4.  การประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน )  

กาํหนดสอบกลางภาคเรียน  เวลาท่ีใชใ้นการสอบ 60 นาที มีรายละเอียดดงัตาราง 

หัวข้อ/เน้ือหาทีใ่ช้ในการสอบกลางภาคเรียน ลกัษณะ/จํานวนข้อสอบ คะแนน 

1. การพิสูจน์โดยใชห้ลกัอุปนยัทางคณิตศาสตร์ 

2. การหารลงตวั 

3. จาํนวนเฉพาะ 

4. ระบบตวัเลขฐานต่างๆ 

อตันยั 

ปรนยั , อตันยั 

ปรนยั 

ปรนยั 

2 

10 

6 

2 

รวม 20 
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5.  การประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30  คะแนน )   

กาํหนดสอบกลางภาคเรียน  เวลาท่ีใชใ้นการสอบ 90 นาที มีรายละเอียดดงัตาราง 

หัวข้อ/เน้ือหาทีใ่ช้ในการสอบปลายภาคเรียน ลกัษณะ/จํานวนข้อสอบ คะแนน 

1. ตวัหารร่วมมาก 

2.  ตวัคูณร่วมนอ้ย 

3. การนาํความรู้เก่ียวกบั ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปประยกุตใ์ช ้

ปรนยั , อตันยั 

ปรนยั , อตันยั 

ปรนยั , อตันยั 

16 

8 

6 

รวม 30 

 

 

 

 

(นายศุภมิตร  วริิยกุลโอภาศ) 

ผูส้อน 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                        

 


	แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

