
 
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

รายวิชาการพิสูจนทางเรขาคณิต   ค20209   1.0  หนวยกิต          2  ชั่วโมง/สัปดาห 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   1                            ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2558 

ครูผูสอน      นางสาวพรรณวดี  ชวยคง 

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

1.คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝกทักษะ/กระบวนการในสาระตอไปนี้  

สัจพจนในวิชาเรขาคณิต ทฤษฎีบทเบื้องตนทางเรขาคณิต ทฤษฎีบทเก่ียวกับความเทากันทุก  

ประการของรูปสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

โดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจ การตรวจสอบ 

การสืบคนขอมูลและการอภิปราย มีการวัดประเมินผลดวยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริงครอบคลุมท้ัง

ดานความรู ทักษะกระบวนการ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรูและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสามารถในการคิด ความสามารถวิเคราะหปญหาหรือ

สถานการณตาง ๆ ไดอยางถ่ีถวนรอบคอบและใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได

อยางเหมาะสมสรางสรรค เชื่องโยงความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร สามารถทํางานไดอยาง

มีระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนมีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวันและ เปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ สามารถใหเหตุผล 

สื่อสาร นําเสนอสิ่งท่ีเรียนรูและเชื่อมโยงความรูตาง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม มีเจต

คติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร มีจิตสาธารณะสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
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2.ผลการเรียนรู 

เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. นําทฤษฎีบทเบื้องตนทางเรขาคณิตไปใชในการพิสูจนได 

2. นําทฤษฎีบทเก่ียวกับความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมไปใชในการพิสูจนได  

3. พิสูจนทฤษฎีเก่ียวกับสี่เหลี่ยมดานขนานได 

4 .นําทฤษฎีบทเก่ียวกับสี่เหลี่ยมดานขนานไปใชแกปญหาได 

5. พิสูจนทฤษฎีบทวงกลม ท่ีเก่ียวของกับมุมภายในวงกลม คอรดและเสนสัมผัสได  

6. นําทฤษฎีบทวงกลม ท่ีเก่ียวของกับมุมภายในวงกลม คอรดและเสนสัมผัสไปใชแกปญหาได  

7. ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหา 

8. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาใน 

    สถานการณ 

9. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

10. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอได   

     อยางถูกตอง และชัดเจน 

11. เชื่องโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร  

     ไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ  
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3.กําหนดการสอนและจุดประสงคการเรียนรู 

สัปดาห คาบท่ี หัวขอ จุดประสงคการเรียนรู 

1-2 1 - 4 สัจพจนในวิชา

เรขาคณิต 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

     อธิบายสัจพจนท่ีนําไปใชพิสูจนวิชาเรขาคณิตได 

3-4 5-8 ทฤษฎีบทเบื้องตน

ทางเรขาคณิต 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

     นําทฤษฎีบทเบื้องตนทางเรขาคณิตไปใชในการพิสูจนได 

5-8 9-16 ทฤษฎีบทเก่ียวกับ

ความเทากันทุก

ประการของรูป

สามเหลี่ยม 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

     นําทฤษฎีบทเก่ียวกับความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมไปใชใน

การพิสูจนได 

9 17 สอบยอยครั้งท่ี 1  

10 18-20 สอบกลางภาค  

11-14 21-28 ทฤษฎีบทเก่ียวกับ

รูปสี่เหลี่ยมดาน

ขนาน 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

1. พิสูจนทฤษฎีเก่ียวกับสี่เหลี่ยมดานขนานได 

2. นําทฤษฎีบทเก่ียวกับสี่เหลี่ยมดานขนานไปใชแกปญหาได 

15 29 สอบยอยครั้งท่ี 2  

16-19 30-39 ทฤษฎีบทเก่ียวกับ

วงกลม 

เพ่ือใหนักเรียนสามารถ 

     นําทฤษฎีบทวงกลม ท่ีเก่ียวของกับมุมภายในวงกลม คอรดและเสนสัมผัส

ไปใชแกปญหาได 

20 40 สอบปลายภาค  
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน 

 การสอนรายวิชา  ค20209  การพิสูจนทางเรขาคณิต ประจําภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2558 

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 

4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝกหัดท่ีมอบหมาย           10    คะแนน 

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย           10    คะแนน  

4.3 ประเมินจากการสอบยอย 2 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

ทฤษฎีบทเบื้องตนทางเรขาคณิต 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี  

4 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

1 วัน 

30  นาที 2.5 

2.ประเมินจากการทําแบบฝกหัด

ทฤษฎีบทเก่ียวกับความเทากันทุก

ประการของรูปสามเหลี่ยม 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี  

8 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

1 วัน 

30 นาที 2.5 

3.ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

ทฤษฎีบทเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยมดาน

ขนาน 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี  

14 

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

1 วัน 

30 นาที 2.5 

4.   ประเมินจากการทําแบบฝกหัด

ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม 

งานเดี่ยว สัปดาหท่ี 

18   

ถัดจากวัน

มอบหมาย 

1 วัน 

30 นาที 

 

2.5 

 

  120 นาที 10 

 

หมายเหตุเวลาท่ีนักเรียนควรใช หมายถึง เวลาท่ีครูไดพิจารณาวาในการทํางานหรือแบบฝกหัด

ชิ้นนั้นๆนักเรียนควรใชเวลาทําประมาณเทาใดการประมาณดังกลาวครูไดพิจารณา

จากความยาก ความซับซอน และปริมาณของงานหรือแบบฝกหัดชิ้นนั้นๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10   คะแนน ) 

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค2020 9  การพิสูจนทางเรขาคณิต 

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      
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4.3 ประเมินจากการสอบยอย  

รายวิชานี้จะมีการสอบยอย 2 ครั้งดังนี้ 

4.3.1 กําหนดการสอบยอยครั้งท่ี 1    เวลาท่ีใชสอบ  50 นาที    15 คะแนน 

4.3.2 กําหนดการสอบยอยครั้งท่ี 2          เวลาท่ีใชสอบ  50 นาที    15 คะแนน 

 

เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะขอสอบ จํานวนขอสอบของการสอบยอยแตละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบ ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนน 

การสอบยอยครั้งท่ี1 (50 นาที)   

ทฤษฎีบทเบื้องตนทางเรขาคณิต แสดงวิธีทํา 2 ขอ 6 

ทฤษฎีบทเก่ียวกับความเทากันทุกประการของ

รูปสามเหลี่ยม 

แสดงวิธีทํา 3 ขอ 9 

รวม 15 

การสอบยอยครั้งท่ี 2 (50 นาที)   

ทฤษฎีบทเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน แสดงวิธีทํา  2 ขอ 6 

ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม แสดงวิธีทํา  3 ขอ 9 

รวม 15 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20   คะแนน) 

 กําหนดสอบกลางภาคระหวางวันท่ี 24 ,27, 29 กรกฎาคม  2558  เวลาท่ีใชในการสอบ 50 นาที 

หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบกลางภาค ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนน 

ทฤษฎีบทเบื้องตนทางเรขาคณิต แสดงวิธีทํา 1  ขอ    5 

ทฤษฎีบทเก่ียวกับความเทากันทุกประการของ

รูปสามเหลี่ยม 

แสดงวิธีทํา 3  ขอ  15 

รวม  20 

 

4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30   คะแนน) 

 กําหนดสอบปลายภาคระหวางวันท่ี  28,30 กันยายน – 2 ตุลาคม  2558    เวลาท่ีใชในการสอบ 

90 นาที หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบปลายภาค ลักษณะและจํานวนขอสอบ คะแนน 

ทฤษฎีบทเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน แสดงวิธีทํา 3  ขอ  15 

ทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม แสดงวิธีทํา 3  ขอ  15 

รวม  30 

 


