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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ค 21101
1.5 หน่วยกิต
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …………..
ครูผู้สอน
*******************************************************************************************************************************************

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้
สมบัติของจานวนนับ การแยกตัวประกอบ การหาตัวหารร่วมมากของจานวนนับ การหา
ตั ว คู ณ ร่ ว มน้ อ ยของจ านวนนั บ การหาตั ว หารร่ ว มมากของจ านวนนั บ โดยขั้ น ตอนวิ ธี แ บบยุ ค ลิ ด
การแก้ปัญหาโดยใช้ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยของจานวนนับ
ระบบจานวนเต็ม จานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบและศูนย์ การเปรียบเทียบจานวนเต็ม
การบวก ลบ คูณ และหารจานวนเต็ม สมบัติของจานวนเต็มและการนาไปใช้
เลขยกกาลัง ความหมายของเลขยกกาลัง การคูณและหารเลขยกกาลังที่ฐานเดียวกันและ
เลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม การเขียนแสดงจานวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
การสร้างทางเรขาคณิต จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี มุม และสร้างมุมขนาดต่างๆ
การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐาน การสร้าง
รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry) การทาโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด
(mind mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้
และนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์
ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
นาเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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2. ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. แยกตัวประกอบ หาตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อยของจานวนนับที่กาหนด
2. หาตัวหารร่วมมากของจานวนนับโดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด
3. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
ของจานวนนับ หรือเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
4. ระบุ ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบจานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วน และ
ทศนิยม
5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของจานวนเต็มที่กาหนด
6. อธิบายสมบัติของจานวนเต็ม ผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณและการหาร
ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจานวนเต็ม
7. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมบัติของจานวนเต็ม หรือเลือกใช้
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
8. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกาลังที่ฐานเดียวกันและมีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม และ
เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวก
9. เขียนจานวนที่กาหนดให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (scientific notation)
10. สร้างมุมที่มีขนาดที่กาหนดและเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง
11. สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานโดยใช้วงเวียนและสันตรง สร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
ด้านขนานโดยใช้การสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง (โดยไม่เน้นการ
พิสูจน์)
12. สืบสวนสอบสวนและสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
นาเสนอแนวคิด
15. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
16. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่
คาบที่
หัวข้อ
(วัน/เดือน/ปี)
1
1 – 3 1. สมบัติของจานวนนับ
…………………..
1.1 จานวนนับ,
ตัวประกอบของจานวนนับ
, จานวนเฉพาะ
1.2 การแยกตัวประกอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
1. แยกตัวประกอบ หาตัวหารร่วมมาก
ตัวคูณร่วมน้อยของจานวนนับที่กาหนด
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และนาเสนอแนวคิด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าจานวนใดเป็นจานวนนับ
2. หาตัวประกอบของจานวนนับได้
3. บอกได้ว่าจานวนใดเป็นจานวนเฉพาะ
- ใช้สื่อ/สิ่งของ ในการทา
4. แยกตัวประกอบของจานวนนับโดยวิธีต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้ การหา
ตัวประกอบของจานวนนับ
ได้
- บรรยายและอภิปรายผล
จากการจัดกิจกรรม
- ให้นักเรียนทากิจกรรมการ
หาจานวนเฉพาะโดยใช้
ตะแกรงเอราโตสเทเนส
- หาจานวนเฉพาะมาหาร
ตัวเลขที่กาหนดให้
- ทาใบงาน

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- สิ่งของต่างๆ - สังเกตการ
- ใบความรู้
ทากิจกรรม
- เอกสารการ - ตรวจใบงาน
สอน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
คาบที่
หัวข้อ
(วัน/เดือน/ปี)
2
4 – 6 1.3 การหา ตัวหารร่วม
…………………..
มากและตัวคูณร่วมน้อย
ของจานวนนับ โดยวิธี
ต่างๆ
1.4 การหาตัวหารร่วม
มากแบบยุคลิด
(Euclid)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
1. แยกตัวประกอบ หาตัวหารร่วมมาก ตัว
คูณร่วมน้อยของจานวนนับที่กาหนด
2. หาตัวหารร่วมมากของจานวนนับโดย
ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และนาเสนอแนวคิด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยของ - การหาตัวหารร่วมมากและ
จานวนนับ โดยวิธีต่างๆ ได้
ตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหาตัว
2. หาตัวหารร่วมมากแบบยุคลิด (Euclid) ได้ ประกอบร่วม
- การหาตัวหารร่วมมากและ
ตัวคูณร่วมน้อยโดยการ
แยกตัวประกอบ และโดยวิธี
หารสั้น
- การหาตัวหารร่วมมากโดย
วิธียุคลิด (Euclid)
- ทาใบงาน

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- สิ่งของต่างๆ - สังเกตการ
- ใบความรู้
ทากิจกรรม
- เอกสารการ - ตรวจใบงาน
สอน
- ใบงาน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
คาบที่
หัวข้อ
(วัน/เดือน/ปี)
3
7 – 9 1.5 การแก้ปัญหาโดย
…………………..
ใช้ ตัวหารร่วมมาก
และ ตัวคูณร่วมน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
3. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ตัวหารร่วมมาก
และตัวคูณร่วมน้อยของจานวนนับ หรือ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่า
หนึ่งกลยุทธ์
16. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แก้ปัญหาโดยใช้ ตัวหารร่วมมาก และ - ทบทวนความรู้เดิมโดยการ
ตัวคูณร่วมน้อย ได้
บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างโจทย์
และให้นักเรียนหาวิธีแก้ปัญหา
- ใช้การสาธิตการแก้ปัญหา
- ทาใบงาน
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
หลักการแก้ปัญหาตัวหารร่วมมาก
และตัวคูณร่วมน้อยและให้
นักเรียนสรุปความคิดรวบยอด
โดยใช้ Mind Mapping

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- แบบจาลอง - ตรวจใบงาน
โมเดล
- แบบฝึกทักษะ
- ใบงาน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
4
…………………..

5
…………………..

คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

10 – 12

2. ระบบจานวนเต็ม
2.1 จานวนเต็มบวก
จานวนเต็มลบ และศูนย์
2.2 การเปรียบเทียบ
จานวนเต็ม

ตัวชี้วัด
4. ระบุ ยกตัวอย่างและ
เปรียบเทียบจานวนเต็มบวก
จานวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วน และ
ทศนิยม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จาแนก และยกตัวอย่าง
จานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ
และศูนย์ได้
2. เปรียบเทียบจานวนเต็มได้

13 – 15

2.3 การบวกจานวนเต็ม ตัวชี้วัด
5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ
ผลหารของจานวนเต็มที่กาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บวกจานวนเต็มได้

กิจกรรม

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- ใช้เส้นจานวน
- แจกใบความรู้
- ทาใบงาน
- ใช้การแสดงประกอบการสอน
- ทาแบบฝึกทักษะ

- โปรกรม
GSP
- เส้นจานวน

- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบงาน

- ศึกษาใบความรู้
- ทากิจกรรมกลุ่ม
- ทาใบงาน

- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน

- ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบงาน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
6
…………………..

7
…………………..

คาบที่
16 – 18

19 – 21

หัวข้อ
2.4 การลบจานวนเต็ม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ
ผลหารของจานวนเต็มที่กาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลบจานวนเต็มได้

2.5 การคูณจานวนเต็ม ตัวชี้วัด
5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ
ผลหารของจานวนเต็มที่กาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. คูณจานวนเต็มได้

กิจกรรม

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- ศึกษาใบความรู้
- ทากิจกรรมกลุ่ม
- ทาใบงาน

- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน

- ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบงาน

- ศึกษาใบความรู้
- ทากิจกรรมกลุ่ม
- ทาใบงาน

- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน

- ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบงาน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
8
…………………..

9
…………………..

คาบที่
22 – 24

25 – 27

หัวข้อ
2.6 การหาร
จานวนเต็ม

2.7 สมบัติของ
จานวนเต็มและ
การนาไปใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ
ผลหารของจานวนเต็มที่กาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หารจานวนเต็มได้
ตัวชี้วัด
6. อธิบายสมบัติของจานวนเต็ม
ผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ
การคูณและการหาร ความสัมพันธ์
ของการบวกกับการลบ การคูณ
กับการหารของจานวนเต็ม
7. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมบัติของ
จานวนเต็ม หรือเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่ง
กลยุทธ์

กิจกรรม

- ศึกษาใบความรู้
- ทากิจกรรมกลุ่ม
- ทาใบงาน

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- ใบความรู้
- ใบกิจกรรม
- ใบงาน

- ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบงาน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
9
…………………..
(ต่อ)

10
…………………..
11
…………………..

คาบที่
25 – 27

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.7 สมบัติของ จุดประสงค์การเรียนรู้
จานวนเต็มและ
1. บอกสมบัติของจานวนเต็มได้
การนาไปใช้ (ต่อ) 2. นาความรู้และสมบัติเกี่ยวกับ
จานวนเต็มไปใช้ได้

28–30
31

กิจกรรม

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
- ใบความรู้
- ทากิจกรรมกลุ่ม
- ใบกิจกรรม
- ทาใบงาน
- ใบงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสมบัติ
ของจานวนเต็ม และให้นักเรียนสรุป
ความคิดรวบยอดโดยใช้ Mind Mapping

- ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบงาน

สอบกลางภาค
3. เลขยกกาลัง
3.1 ความหมาย
ของเลขยกกาลัง

ตัวชี้วัด
8. หาผลคูณและผลหารของเลข
ยกกาลังที่ฐานเดียวกันและมีเลขชี้
กาลังเป็นจานวนเต็ม และเลขยก
กาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวน
เต็มบวก
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนจานวนที่กาหนดให้
ให้อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้
กาลังเป็นจานวนเต็มได้

- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
- ศึกษาใบความรู้
- อภิปรายความหมายของ
เลขยกกาลัง

- ใบความรู้
- ใบงาน
- แบบฝึก
ทักษะ

- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบงาน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
11
…………………..

คาบที่

หัวข้อ

32 – 33

3.2 การคูณเลข
ยกกาลังที่มีฐาน
เดียวกัน และเลข
ชี้กาลังเป็น
จานวนเต็มโดยใช้
สมบัติของการคูณ
เลขยกกาลัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
8. หาผลคูณและผลหารของเลข
ยกกาลังที่ฐานเดียวกันและมีเลขชี้
กาลังเป็นจานวนเต็ม และเลขยก
กาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
บวก
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน
หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนเลขยกกาลังที่กาหนดให้ - อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ให้อยู่ในรูปจานวนเต็มได้
- ศึกษาใบความรู้
2. คูณเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกัน - อภิปรายความหมายของ
และเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มได้
เลขยกกาลัง
- ใบงาน
- ยกตัวอย่างเลขยกกาลังที่มีฐาน
เดียวกัน
- แบบฝึกทักษะ

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- ใบความรู้
- ตรวจแบบ
- ใบงาน
ฝึกทักษะและ
- แบบฝึก
ใบงาน
ทักษะ
- แผนภาพ
การแบ่งเซล
ของแบคทีเรีย
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
12
…………………..

คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

34 – 36

3.2 การคูณเลขยกกาลัง
ที่มีฐานเดียวกัน และเลข
ชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
โดย ใช้สมบัติของการคูณ
เลขยกกาลัง(ต่อ)
3.3 การหารเลขยกกาลัง
ที่มีฐานเดียวกัน และ
เลขชี้กาลังเป็นจานวน
เต็มโดยใช้ สมบัติของ
การหารเลขยกกาลัง

ตัวชี้วัด
8. หาผลคูณและผลหารของเลข
ยกกาลังที่ฐานเดียวกันและมีเลขชี้
กาลังเป็นจานวนเต็ม และเลขยก
กาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
บวก
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน
หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. คูณเลขยกกาลังที่มีฐาน
เดียวกัน และเลขชี้กาลังเป็น
จานวนเต็มได้
2. หารเลขยกกาลังที่มีฐาน
เดียวกัน และเลขชี้กาลังเป็น
จานวนเต็มได้

กิจกรรม

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- ทบทวนการคูณเลขยกกาลัง
- ทาใบกิจกรรม
- ศึกษาใบความรู้
- ทาแบบฝึกทักษะ
- สรุปสมบัติการคูณเลขยกกาลัง
- ทบทวนการหารเลขยกกาลัง
- ทาใบกิจกรรม
- ศึกษาใบความรู้
- สรุปสมบัติการหารเลขยกกาลัง

- ใบความรู้
- ใบงาน
- ใบกิจกรรม
- แบบฝึก
ทักษะ

- ตรวจใบงาน
ใบกิจกรรม
และแบบฝึก
ทักษะ
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
13
…………………..

คาบที่
37 – 39

หัวข้อ
3.4 การคูณ และการ
หารเลขยกกาลัง และ
สมบัติอื่นๆ ของเลขยก
กาลัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
8. หาผลคูณและผลหารของเลขยก
กาลังที่ฐานเดียวกันและมีเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนเต็ม และเลขยกกาลังที่มี
เลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวก
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์
15. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้าง
ชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทา
โครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. คูณและหาร เลขยกกาลังที่มี
ฐานเดียวกัน และเลขชี้กาลังเป็น
จานวนเต็ม และสามารถนาไปใช้ได้
2. นาสมบัติอื่นๆ ของเลขยกกาลัง
ไปใช้ได้

กิจกรรม

- กิจกรรมกลุ่มโดยการ
ยกตัวอย่างและนาเสนอ
- สรุปสมบัติของเลขยกกาลัง
- ศึกษาใบความรู้
- ทาใบงาน

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- ศึกษาใบ
ความรู้
- ทาใบงาน

- ตรวจใบงาน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
14
…………………..

คาบที่
40 – 42

หัวข้อ
3.3 การเขียนจานวน
ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
9. เขียนจานวนที่กาหนดให้อยู่ใน
รูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
(scientific notation)
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และ
นาเสนอแนวคิด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนจานวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ - ทบทวนการเปลี่ยนเศษส่วนให้อยู่
วิทยาศาสตร์ และสามารถนาไปใช้ ในรูปเลขยกกาลังและการเปลี่ยน
ได้
ทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
- นาเลขยกกาลังไปใช้กับจานวนที่มี
ค่ามากๆ และจานวนที่มีค่าน้อยๆ
- บวก ลบ คูณ หาร จานวนใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับเลขยกกาลัง และให้นักเรียน
สรุปความคิดรวบยอดโดยใช้ Mind
Mapping

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- ใบความรู้
- ใบงาน
- แบบฝึก
ทักษะ

- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบงาน
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
15
…………………..

คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

43 – 45

4. การสร้างทาง
เรขาคณิต
4.1 จุด เส้นตรง
ส่วนของเส้นตรง รังสี
และมุม
4.2 การสร้างเกี่ยวกับ
ส่วนของเส้นตรง
4.2.1 การสร้างส่วนของ
เส้นตรงให้ยาวเท่ากับ
ความยาวที่กาหนดให้
4.4.2. การแบ่งส่วน
ของเส้นตรง

ตัวชี้วัด
10. สร้างมุมที่มีขนาดที่กาหนด
และเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง
12. สืบสวนสอบสวนและสร้าง
ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติ
ทางเรขาคณิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จาแนกรูปเรขาคณิตที่เป็น
ส่วนของเส้นตรง รังสี และเส้นตรง
ได้
2. จาแนกมุมชนิดต่างๆ ได้
3. สร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาว
เท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง
ที่กาหนดให้ และอธิบายขั้นตอน
วิธีการสร้างได้
4. แบ่งส่วนของเส้นตรงเป็นส่วน
ที่เท่ากัน ตามที่กาหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธี การสร้างได้

กิจกรรม

สือ่ /อุปกรณ์

- ทบทวนความหมายเกี่ยวกับรูป - ใบกิจกรรม
เรขาคณิต
- วงเวียน
- สร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความ - สันตรง
ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่
กาหนดให้
- และอภิปรายการสร้าง
ส่วนของเส้นตรง

การประเมิน

- ตรวจใบ
กิจกรรม
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
16
…………………..

คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

46 – 48

4.3 การสร้างเกี่ยวกับมุม
4.3.1. การแบ่งครึ่งมุม
4.3.2. การสร้างมุมให้
มีขนาดเท่ากับมุมที่
กาหนดให้
4.3.3. การสร้างมุมที่มี
ขนาดต่างๆ

ตัวชี้วัด
10. สร้างมุมที่มีขนาดที่กาหนด
และเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง
12. สืบสวนสอบสวนและสร้าง
ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติ
ทางเรขาคณิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แบ่งครึ่งมุมที่กาหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการและสร้างได้
2. สร้างมุมให้มขี นาดเท่ากับขนาด
ของมุมที่กาหนดให้ และอธิบาย
ขั้นตอนวิธีการสร้างได้
3. สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้

กิจกรรม

สือ่ /อุปกรณ์

- สร้างมุมและแบ่งมุมโดยอธิบาย - ใบกิจกรรม
การสร้างและฝึกการสร้างและ
- วงเวียน
เขียนวิธีสร้าง
- สันตรง

การประเมิน

- ตรวจใบ
กิจกรรม
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
17
…………………..

คาบที่
49 – 51

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

4.4 การสร้างเส้นตั้งฉาก ตัวชี้วัด
4.5 การสร้างเส้นขนาน
11. สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐานโดย
ใช้วงเวียนและสันตรง สร้างรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานโดยใช้การสร้างพื้นฐานพร้อม
ทั้งเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง
(โดยไม่เน้นการพิสูจน์)
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดที่อยู่
- สาธิตการสร้างเส้นตั้งฉาก
ภายนอก มายังเส้นตรงที่กาหนดให้ได้ - แบ่งกลุ่มการทากิจกรรมจาก
2. สร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบน ใบกิจกรรม
เส้นตรงที่กาหนดให้ได้
3. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่
กาหนดให้ และขนานกับเส้นตรงที่
กาหนดให้ และอธิบายขั้นตอนวิธีการ
สร้างได้

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- ใบกิจกรรม
- วงเวียน
- สันตรง

- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบกิจกรรม
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
18
…………………..

คาบที่
52 – 54

หัวข้อ
4.6 การสร้างรูป
สามเหลี่ยม และ
รูปสี่เหลี่ยมใดๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
11. สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน
โดยใช้วงเวียนและสันตรง สร้างรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานโดยใช้การสร้างพื้นฐานพร้อม
ทั้งเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง
(โดยไม่เน้นการพิสูจน์)
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน
หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่
กาหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่
กาหนดให้ และอธิบายขั้นตอน
วิธีการสร้างได้
2. สร้างรูปสามเหลี่ยมและรูป
สี่เหลี่ยมใดๆ จากสิ่งที่กาหนดให้
และอธิบาย ขั้นตอน วิธีการสร้างได้

กิจกรรม

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน

- สาธิตการสร้างเส้นตรงให้ผ่าน - ใบกิจกรรม
จุดที่กาหนดให้และขนานกับ
- วงเวียน
เส้นตรงที่กาหนดให้
- สันตรง
- สาธิตการสร้างรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม
- สรุปการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุด
ที่กาหนดให้และขนานกับเส้นตรง
ที่กาหนดให้

- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบกิจกรรม
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
19
…………………..

คาบที่
55 – 57

หัวข้อ
4.6 การสร้างรูป
สามเหลี่ยม และ
รูปสี่เหลี่ยมใดๆ (ต่อ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

สือ่ /อุปกรณ์

ตัวชี้วัด
11. สร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน
โดยใช้วงเวียนและสันตรง สร้างรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานโดยใช้การสร้างพื้นฐานพร้อม
ทั้งเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง
(โดยไม่เน้นการพิสูจน์)
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน
หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สร้างรูปสามเหลี่ยมและรูป
- สาธิตการสร้างรูปสามเหลี่ยม - ใบกิจกรรม
สี่เหลี่ยมใดๆ จากสิ่งที่กาหนดให้
และรูปสี่เหลี่ยม
- วงเวียน
และอธิบายขั้นตอน วิธีการสร้างได้ - ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย - สันตรง
เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และให้
นักเรียนสรุปความคิดรวบยอด
โดยใช้ Mind Mapping

การประเมิน

- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบกิจกรรม
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
20
…………………..

คาบที่
58 – 60

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม
สอบปลายภาค

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมิน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...................... มี
แผนการประเมิน ผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง
30 คะแนน
สอบย่อยครั้งที่ 1
6 คะแนน
สอบย่อยครั้งที่ 2
9 คะแนน
สอบย่อยครั้งที่ 3
6 คะแนน
สอบย่อยครั้งที่ 4
9 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน)
รายการ
1. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง จานวนนับ การแยกตัวประกอบ,
การหาตัวหารร่วมมาก และ
ตัวคูณร่วมน้อย, การหาตัวหารร่วม
มากแบบยุคลิด
2. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด,
การแก้ปัญหาโดยใช้การหาตัวหารร่วม
มาก และตัวคูณร่วมน้อย
3. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง จานวนเต็ม , การเปรียบเทียบ
จานวนเต็ม
4. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง การบวกจานวนเต็ม
5. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
การลบจานวนเต็ม

รูปแบบ
วันที่
ของงาน มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่
นักเรียนควร คะแนน
ใช้ (นาที)
40
1

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
1–2

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
3

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

30

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
4

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

30

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
5
สัปดาห์ที่
6

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

40

1

40

0.5

งานเดี่ยว
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4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (ต่อ)
รายการ

รูปแบบ
วันที่
ของงาน มอบหมาย

6. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
การคูณจานวนเต็ม
7. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
การหารจานวนเต็ม

งานเดี่ยว

8. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
สมบัติของจานวนเต็มและการนาไปใช้
9. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
ความหมายของเลขยกกาลัง
10. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง การคูณ หารเลขยกกาลัง
11. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกาลัง
12. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
13. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง จุด, เส้นตรง, ส่วนของเส้นตรง,
รังสี, มุม, การสร้างเกี่ยวกับส่วนของ
เส้นตรง
14. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง การสร้างมุม
15. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง การสร้างเส้นตั้งฉาก และ
เส้นขนาน
16. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง การสร้างรูปสามเหลี่ยม และ
รูปสี่เหลี่ยมใดๆ

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว

งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
งานเดี่ยว
รวม

สัปดาห์ที่
7
สัปดาห์ที่
8

กาหนดส่ง
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

เวลาที่
นักเรียนควร คะแนน
ใช้ (นาที)
30
0.5
30

0.5

สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
9
มอบหมาย 3 วัน
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
11
มอบหมาย 3 วัน
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
12
มอบหมาย 3 วัน
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
13
มอบหมาย 3 วัน
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
14
มอบหมาย 3 วัน
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
15
มอบหมาย 3 วัน

40

1

30

0.5

30

0.5

30

0.5

30

0.5

30

0.5

สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
16
มอบหมาย 3 วัน
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
17
มอบหมาย 3 วัน

30

0.5

30

0.5

สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
18 – 19 มอบหมาย 3 วัน

40

1

500

10

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก
ความซับซ้อนและปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: คุณลักษณะอันพึงประสงค์(10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ................... ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตาราง

หัวข้อการประเมิน

ดีเยี่ยม
(5)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปาน
กลาง
(4)
(3)
(2)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการทางาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10. ความสามารถในการตัดสินใจ
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้งดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที่ .............................
4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 วันที่ .............................
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 วันที่ .............................
4.3.4 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4 วันที่ .............................

เวลาที่ใช้สอบ
เวลาที่ใช้สอบ
เวลาที่ใช้สอบ
เวลาที่ใช้สอบ

50 นาที
50 นาที
50 นาที
50 นาที

6
9
6
9

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที)
จานวนนับ , จานวน
1. หาตัวประกอบของ
3
เฉพาะ
จานวนนับได้
2. บอกได้ว่าจานวนใดเป็น
จานวนเฉพาะ

2 ข้อ
(0.5 คะแนน)

-

1

1. หา ตัวหารร่วมมาก และ
ตัวคูณร่วมน้อยของจานวนนับ
โดยวิธีต่าง ๆ ได้
1. หา ตัวหารร่วมมากโดย
วิธีแบบยุคลิด (Euclid) ได้

-

2 ข้อ
(1 คะแนน)

2

-

1 ข้อ
(1 คะแนน)

1

-

2 ข้อ
(1 คะแนน)

2

การหาตัวหารร่วม
มาก และตัว
คูณร่วมน้อย
การหาตัวหารร่วม
มากแบบยุคลิด

2

การแก้ปัญหาโดยใช้
ตัวหารร่วมมาก และ
ตัวคูณร่วมน้อย
รวม

3

1. แก้ปัญหาโดยใช้ ตัวหาร
ร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย

9

-

1

การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)
จานวนเต็มและการ
1. จาแนก และยกตัวอย่าง
3
เปรียบเทียบจานวน
จานวนเต็มบวก จานวนเต็ม
เต็ม
ลบ และศูนย์ได้
2. เปรียบเทียบจานวนเต็มได้
การบวก ลบ คูณ
12
1. บวกจานวนเต็มได้
หาร จานวนเต็ม
2. ลบจานวนเต็มได้
3. คูณจานวนเต็มได้
4. หารจานวนเต็มได้
สมบัติของจานวน
เต็มและการนาไปใช้

3

แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป จานวนข้อ(ข้อละ)
จานวนข้อ(ข้อละ)

คะแนน

หัวข้อ/เนื้อหา
ที่ใช้ในการสอบ

จานวนคาบ
ที่ใช้สอน

ตารางเนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยครั้งที่ 1 – 4

1. บอกสมบัติของจานวน
เต็มได้
2. นาความรู้และสมบัติ
เกี่ยวกับจานวนเต็มไปใช้ได้

2 ข้อ 1 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน

6

4 ข้อ
(0.5 คะแนน)

1 ข้อ
(1 คะแนน)

3

-

4 ข้อ
(1 คะแนน)

4

2 ข้อ
(0.5 คะแนน)

1 ข้อ
(1 คะแนน)

2

24

จุดประสงค์การเรียนรู้

รวม

18

-

การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที)
การคูณและการหาร
1. คูณเลขยกกาลังที่มีฐาน
9
เลขยกกาลังที่ฐาน
เดียวกัน และเลขชี้กาลังเป็น
เดียวกันและ เลขชี้
จานวนเต็มได้
กาลังเป็นจานวนเต็ม
2. หารเลขยกกาลังที่มีฐาน
และสมบัติอื่นๆ ของ
เดียวกัน และเลขชี้กาลังเป็น
เลขยกกาลัง
จานวนเต็มได้
3. นาสมบัติอื่น ๆ ของเลข
ยกกาลังไปใช้ได้
การนาสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา

3

1. เขียนจานวนให้อยู่ในรูป
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และ
สามารถนาไปใช้ได้

รวม

12

-

คะแนน

หัวข้อ/เนื้อหา
ที่ใช้ในการสอบ

จานวนคาบ
ที่ใช้สอน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป จานวนข้อ(ข้อละ)
จานวนข้อ(ข้อละ)
6 ข้อ 3 คะแนน 6 ข้อ 6 คะแนน 9
2 ข้อ
(0.5 คะแนน)

3 ข้อ
(1 คะแนน)

4

-

2 ข้อ
(1 คะแนน)

2

2 ข้อ 1 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน

6

การสอบย่อยครั้งที่ 4 (50 นาที)
จุด เส้นตรง ส่วนของ
เส้นตรง รังสี และมุม

2

1. จาแนกรูปเรขาคณิตที่
เป็นส่วนของเส้นตรง รังสี
และเส้นตรงได้
2. จาแนกมุมชนิดต่าง ๆ ได้

4 ข้อ
(0.5 คะแนน)

-

2

การสร้างส่วนของ
เส้นตรง

1

1. สร้างส่วนของเส้นตรงให้
ยาวเท่ากับความยาวของส่วน
ของเส้นตรงที่กาหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้
2. แบ่งส่วนของเส้นตรงเป็น
ส่วนที่เท่ากัน ตามที่กาหนดให้
และอธิบายขั้นตอนวิธี การ
สร้างได้

-

1 ข้อ
(1 คะแนน)

1

การสร้างเกี่ยวกับมุม

3

การสร้างเส้นตั้งฉาก,
เส้นขนาน

2

การสร้างรูป
สามเหลี่ยม และ
สี่เหลี่ยมใดๆ

4

รวม

12

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แบ่งครึ่งมุมที่กาหนดให้
และอธิบายขั้นตอนวิธีการ
และสร้างได้
2. สร้างมุมให้มขี นาดเท่ากับ
ขนาดของมุมที่ กาหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้
3. สร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ
และอธิบาย ขั้นตอนวิธีการ
สร้างได้
1. สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดที่
อยู่ภายนอก มายังเส้นตรงที่
กาหนดให้ได้
2. สร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุด
หนึ่งบน เส้นตรงที่กาหนดให้
ได้
1. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่
กาหนดให้ และขนานกับ
เส้นตรงที่กาหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้
2. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่
กาหนดให้และขนานกับ
เส้นตรงที่กาหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้
3. สร้างรูปสามเหลี่ยมและ
รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ จากสิ่งที่
กาหนดให้ และอธิบาย
ขั้นตอน วิธีการสร้างได้
-

คะแนน

หัวข้อ/เนื้อหา
ที่ใช้ในการสอบ

จานวนคาบ
ที่ใช้สอน

25

แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป จานวนข้อ(ข้อละ)
จานวนข้อ(ข้อละ)
2 ข้อ
2
(1 คะแนน)

-

2 ข้อ ข้อละ 1
คะแนน

2

-

2 ข้อ
(1 คะแนน)

2

4 ข้อ 2 คะแนน 7 ข้อ 7 คะแนน

9

26

การแก้ปัญหาโดยใช้
ตัวหารร่วมมาก และ
ตัวคูณร่วมน้อย
การบวก ลบ คูณ
หารจานวนเต็ม
(ระคน)
สมบัติของจานวน
เต็มและการนาไปใช้
รวม

9
15
3
27

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
จุดประสงค์การเรียนรู้
พอสังเขป จานวนข้อ(ข้อละ)
จานวนข้อ(ข้อละ)
1. แก้ปัญหาโดยใช้ ตัวหาร
2 ข้อ
3 ข้อ
11
ร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย
(1 คะแนน)
(3 คะแนน)
ได้
2. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ
2 ข้อ
6
ผลหารของจานวนเต็มที่
(3 คะแนน)
กาหนดให้ได้
3. นาความรู้และสมบัติ
3 ข้อ
3
เกี่ยวกับจานวนเต็มไปใช้ได้
(1 คะแนน)
5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ 15 คะแนน 20
คะแนน

หัวข้อ/เนื้อหา
ที่ใช้ในการสอบ

จานวนคาบ
ที่ใช้สอน

4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคในวันที่ ………………....................................... เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง

การนาสมบัติเลขยก
กาลังที่มีเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนเต็ม ไปใช้
แก้ปัญหา

9

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
และการประยุกต์ใช้

3

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
จุดประสงค์การเรียนรู้
พอสังเขป จานวนข้อ(ข้อละ)
จานวนข้อ(ข้อละ)
1. คูณและหาร เลขยกกาลัง
3 ข้อ
2 ข้อ
9
ที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้
(1 คะแนน)
(3 คะแนน)
กาลังเป็นจานวนเต็ม และ
สามารถนาไปใช้ได้
2. นาสมบัติอื่นๆ ของเลข
ยกกาลังไปใช้ได้
1. เขียนจานวนให้อยู่ใน
3 ข้อ
2 ข้อ
9
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และ
(1 คะแนน)
(3 คะแนน)
สามารถนาไปใช้ได้

คะแนน

หัวข้อ/เนื้อหา
ที่ใช้ในการสอบ

จานวนคาบ
ที่ใช้สอน

4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ............................................. เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง

การประยุกต์เกี่ยวกับ
การสร้างทาง
เรขาคณิต

15

รวม

27

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ
และอธิบาย ขั้นตอนวิธีการ
สร้างได้
2. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่
กาหนดให้ และขนานกับ
เส้นตรงที่กาหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้
3. สร้างรูปสามเหลี่ยมและ
รูปสี่เหลี่ยมใดๆ จากสิ่งที่
กาหนดให้ และอธิบาย
ขั้นตอน วิธีการสร้างได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป จานวนข้อ(ข้อละ)
จานวนข้อ(ข้อละ)
3 ข้อ
12
(4 คะแนน)
คะแนน

หัวข้อ/เนื้อหา
ที่ใช้ในการสอบ

จานวนคาบ
ที่ใช้สอน

27

6 ข้อ 6 คะแนน 7 ข้อ 24 คะแนน 30

28
ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

-

-

-

-

-

1

-

2(1)

-

-

-

-

2

-

1(1)

-

-

1

-

2(1)

3(3)

-

-

13

3 ข้อ
9 คะแนน

-

-

2 ข้อ
1 คะแนน

รวมทดสอบหน่วยที่ 1

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เรียน
คะแนน

1 สมบัติของจานวนนับ (9 คาบเรียน)
จานวนนับ ,
2(0.5)
จานวนเฉพาะ
การหาตัวหารร่วมมาก
และ ตัวคูณร่วมน้อย
การหาตัวหารร่วมมาก
แบบยุคลิด
การแก้ปัญหาโดยใช้ตัวหาร
ร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เรียน

2(1)

5 ข้อ
5 คะแนน
2 ข้อ
2 คะแนน

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจากการ
สอบย่อย

จานวน 7 ข้อ
6 คะแนน

จานวน 5 ข้อ
11 คะแนน

17

29
ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เรียน
คะแนน

1(1)

-

-

-

-

3

4(1)

-

-

-

-

4

-

-

2(3)

-

-

6

1(1)

3(1)

-

-

5

-

-

จานวน 12 ข้อ
9 คะแนน

2 ข้อ
6 คะแนน

รวมทดสอบหน่วยที่ 2

6 ข้อ
3 คะแนน

2 ระบบจานวนเต็ม (18 คาบเรียน)
จานวนเต็มและการ
4(0.5)
เปรียบเทียบจานวนเต็ม
การบวก ลบ คูณ หาร
จานวนเต็ม
การบวก ลบ คูณ หาร
จานวนเต็ม (ระคน)
สมบัติของจานวนเต็มและ 2(0.5)
การนาไปใช้

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เรียน

6 ข้อ
6 คะแนน
3 ข้อ
3 คะแนน

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจากการ
สอบย่อย

จานวน 5 ข้อ
9 คะแนน

18

30
ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

คะแนน

3(1)

-

-

-

-

4

2(1)

-

-

-

-

2

-

-

-

3(1)

2(3)

9

-

-

-

3(1)

2(3)

9

-

-

6 ข้อ
6 คะแนน

4 ข้อ
12 คะแนน

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

รวมทดสอบหน่วยที่ 3

2 ข้อ
1 คะแนน

3 เลขยกกาลัง (12 คาบเรียน)
การคูณและการหารเลข
2(0.5)
ยกกาลังที่ฐานเดียวกัน
และ เลขชี้กาลังเป็น
จานวนเต็ม และสมบัติ
อื่นๆ ของเลขยกกาลัง
การนาสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา
การนาสมบัติเลขยกกาลัง
ที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวน
เต็ม ไปใช้แก้ปัญหา
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และ
การประยุกต์ใช้

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เรียน

5 ข้อ
5 คะแนน

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจากการ
สอบย่อย
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จานวน 7 ข้อ
6 คะแนน

จานวน 10 ข้อ
18 คะแนน

31
ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

การสร้างเกี่ยวกับมุม

-

2(1)

-

-

-

-

2

การสร้างเส้นตั้งฉาก,
เส้นขนาน
การสร้างรูปสามเหลี่ยม
และสี่เหลี่ยมใดๆ
การประยุกต์เกี่ยวกับการ
สร้างทางเรขาคณิต

-

2(1)

-

-

-

-

2

-

2(1)

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3(4)

12

-

-

-

3 ข้อ
12 คะแนน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

คะแนน

7 ข้อ
7 คะแนน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เรียน

4 ข้อ
2 คะแนน

4 การสร้างทางเรขาคณิต (15 คาบเรียน)
จุด เส้นตรง ส่วนของ
4(0.5)
เส้นตรง รังสี และมุม
การสร้างส่วนของเส้นตรง
1(1)

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เรียน
วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจากการ
สอบย่อย
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รวมทดสอบหน่วยที่ 4

จานวน 11 ข้อ
9 คะแนน

-

จานวน 3 ข้อ
12 คะแนน

1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
1.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน …………………………………………………………

3 คาบ/สัปดาห์
ปีการศึกษา .............

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวก และการลบทศนิยม การคูณ
และการหารทศนิยม เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน การคูณและการ
หารเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและ
ทศนิยม
การประมาณค่า ค่าประมาณ การปัดเศษ การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้โจทย์
ปัญหาโดยใช้การประมาณค่า
คู่อันดับและกราฟ คู่อันดับ กราฟ การนาไปใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบรูปและความสัมพันธ์ คาตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจาก
การคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า (front
view) ด้านข้าง (side view) และด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้น
จากลูกบาศก์
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การใช้คาถาม การอธิบายและแสดงเหตุผล การค้นพบ อุปนัย-นิรนัย

2
การศึกษาค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ การตรวจสอบ การปฏิบัติจริงโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้
มุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการสื่อสาร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้การ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้และทักษะกระบวนการ เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ สามารถให้เหตุผล สื่อสาร นาเสนอสิ่งที่เรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และทักษะที่ต้องการวัด
2. ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. เขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและการเขียนทศนิยมซ้าเป็นเศษส่วน
2. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยมและนาไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหารและบอกความสัมพันธ์ของการ
บวก การลบ การคูณการหารของเศษส่วนและทศนิยม
3. ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงใช้ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้จากการคานวณ
4. เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก แสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่กาหนดให้
5. อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากที่กาหนดให้
6. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กาหนดให้
7. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย
8. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาอย่างง่าย
9. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายพร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
10. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ
11. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่กาหนดให้
12. ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน
(top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กาหนดให้
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13. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อกาหนดภาพสองมิติที่ได้จาก
การมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน
14. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
15. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
16. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
17. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน
18. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
19. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)
1

2

คาบที่

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ

1–3

ทศนิยมและเศษส่วน
- ทศนิยมและการ
เปรียบเทียบทศนิยม

4–6

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
อธิบาย ใช้สื่อ หรือ
1.เขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมและ เทคโนโลยี gsp
การเขียนทศนิยมซ้าเป็นเศษส่วน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกค่าของเลขโดดที่อยู่ใน
ทศนิยมตาแหน่งต่างๆได้
2. เปรียบเทียบทศนิยมที่
กาหนดให้ได้
ทศนิยมและเศษส่วน
ตัวชี้วัด
บรรยายใช้สื่อประกอบ
- การบวก การลบทศนิยม 2. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
และทศนิยมและนาไปใช้แก้ปัญหา
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การคูณ การหารและ
บอกความสัมพันธ์ของการบวก
การลบ การคูณการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม
16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม

สื่อ

การประเมิน

-ใบความรู้
-เอกสารการสอน
-โปรแกรม gsp

-ตรวจแบบฝึกทักษะ
และใบงาน

-ใบความรู้
-เอกสารการสอน

-ตรวจแบบฝึกทักษะ
และใบงาน
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สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)

3

4

คาบที่

7–9

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ

ทศนิยมและเศษส่วน
- การคูณการหารทศนิยม
- แก้โจทย์ปัญหาทศนิยม

10 – 12 ทศนิยมและเศษส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บวกทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. ลบทศนิยมที่กาหนดให้ได้
ตัวชี้วัด
อธิบาย บรรยาย ใช้สื่อ
2. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ประกอบ จัดกิจกรรม
และทศนิยมและนาไปใช้แก้ปัญหา กลุม่ การแก้โจทย์ปัญหา
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การคูณ การหารและ
บอกความสัมพันธ์ของการบวก
การลบ การคูณการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม
14. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. คูณทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. หารทศนิยมที่กาหนดให้ได้
3. แก้โจทย์ปัญหาทศนิยมได้

สื่อ

การประเมิน

-ใบความรู้/ใบงาน
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการทากิจกรรม
กลุ่ม

ตัวชี้วัด
อธิบาย อภิปราย ใช้สื่อ -ใบความรู้/ใบงาน
1.เขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและ ประกอบ
การเขียนทศนิยมซ้าเป็นเศษส่วน

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
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สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)

คาบที่

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

การประเมิน

-ใบความรู้/ใบงาน
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการทากิจกรรม
กลุ่ม

- เศษส่วนและการ
เปรียบเทียบเศษส่วน
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16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แทนเศษส่วนด้วยจุดบนเส้น
จานวนได้
2. บอกได้ว่าเศษส่วนที่กาหนดให้
มากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากัน
13 – 15 ทศนิยมและเศษส่วน
ตัวชี้วัด
อธิบาย บรรยาย ใช้สื่อ
- การบวก การลบเศษส่วน 2. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ประกอบ จัดกิจกรรม
- โจทย์ปัญหาการบวกลบ และทศนิยมและนาไปใช้แก้ปัญหา กลุม่ การแก้โจทย์ปัญหา
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
เศษส่วน
คาตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การคูณ การหารและ
บอกความสัมพันธ์ของการบวก
การลบ การคูณการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม
14. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา
16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม

สื่อ

7
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)

6

คาบที่

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บวก ลบเศษส่วนที่กาหนดให้
ได้
2. แก้โจทย์ปัญหาบวก ลบ
เศษส่วนที่กาหนดให้ได้
3.แสดงการตรวจสอบคาตอบได้
อย่างสมเหตุสมผล
16 – 18 ทศนิยมและเศษส่วน
ตัวชี้วัด
อธิบาย บรรยาย ใช้สื่อ
2. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ประกอบ จัดกิจกรรม
- การคูณและการหาร
และทศนิยมและนาไปใช้แก้ปัญหา กลุม่ การแก้โจทย์ปัญหา
เศษส่วน
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
- โจทย์ปัญหาการคูณและ คาตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
การหารเศษส่วน
บวก การลบ การคูณ การหารและ
บอกความสัมพันธ์ของการบวก
การลบ การคูณการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม
14. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา
16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อ

การประเมิน

-ใบความรู้/ใบงาน
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการทากิจกรรม
กลุ่ม

8
สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)

7

คาบที่

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ

19 – 21 ทศนิยมและเศษส่วน
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศนิยมและเศษส่วน
- โจทย์ปัญหาหรือ
สถานการณ์เกี่ยวกับ
เศษส่วนและทศนิยม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

1. คูณ หารเศษส่วนที่กาหนดให้
ได้
2. แก้โจทย์ปัญหาการคูณและ
การหารเศษส่วนได้
ตัวชี้วัด
อธิบาย อภิปราย ใช้สื่อ
1.เขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและ ประกอบ จัดกิจกรรม
การเขียนทศนิยมซ้าเป็นเศษส่วน กลุม่ การแก้โจทย์ปัญหา
2. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
และทศนิยมและนาไปใช้แก้ปัญหา
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การคูณ การหารและ
บอกความสัมพันธ์ของการบวก
การลบ การคูณการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม
14. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา
16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม

สื่อ

การประเมิน

-ใบความรู้/ใบงาน
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการทากิจกรรม
กลุ่ม
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สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)

8

คาบที่

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ

22 – 24 การประมาณค่า
- ค่าประมาณและการปัด
เศษ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

สื่อ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนเศษส่วนแทนทศนิยมที่
กาหนดให้ได้
2. เขียนทศนิยมแทนเศษส่วนที่
กาหนดให้ได้
3. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้า
ได้
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ทศนิยมและเศษส่วนได้
ตัวชี้วัด
อธิบาย อภิปราย ใช้สื่อ -ใบความรู้/ใบงาน
3. ใช้การประมาณค่าใน
ประกอบ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมรวมถึงใช้ในการพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
จากการคานวณ
16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาค่าใกล้เคียงกับจานวนที่
กาหนดให้โดยใช้การปัดเศษได้

การประเมิน

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน

10
สัปดาห์ที่
คาบที่
หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ
(วัน/เดือน/ปี)
9
25 – 27 การประมาณค่า
- การประมาณค่าและการ
ประมาณค่า
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การ
ประมาณค่า

10

28 – 30

11

31 – 33 คู่อันดับและกราฟ
- คู่อันดับและกราฟ

สื่อ

การประเมิน

ตัวชี้วัด
อธิบาย บรรยาย ใช้สื่อ
3. ใช้การประมาณค่าใน
ประกอบ จัดกิจกรรม
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
กลุม่ การแก้โจทย์ปัญหา
เหมาะสมรวมถึงใช้ในการพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
จากการคานวณ
14. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา
16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ใช้การประมาณค่าแก้โจทย์
ปัญหาได้

-ใบความรู้/ใบงาน
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการทากิจกรรม
กลุ่ม

ตัวชี้วัด
4. เขียนกราฟบนระนาบใน
ระบบพิกัดฉาก แสดงความ
เกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่
กาหนดให้

-ใบความรู้/ใบงาน
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการทากิจกรรม
กลุ่ม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

สอบกลางภาค
อธิบาย อภิปราย ใช้สื่อ
GSP ประกอบ จัด
กิจกรรมกลุ่มการแก้
โจทย์ปัญหา
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สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)

12

คาบที่

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ

34 – 36 คู่อันดับและกราฟ
- กราฟและการนาไปใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
5. อ่านและแปลความหมายของ
กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
ที่กาหนดให้
16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ใช้คู่อันดับแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม 2 กลุ่ม
ได้
ตัวชี้วัด
4. เขียนกราฟบนระนาบใน
ระบบพิกัดฉาก แสดงความ
เกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่
กาหนดให้
5. อ่านและแปลความหมายของ
กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
ที่กาหนดให้
16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม

กิจกรรม

สื่อ

การประเมิน

อธิบาย อภิปราย ใช้สื่อ
GSP ประกอบ จัด
กิจกรรมกลุ่มการแก้
โจทย์ปัญหา

-ใบความรู้/ใบงาน
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการทากิจกรรม
กลุ่ม
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สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)

13

คาบที่

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ

37 – 38 คู่อันดับและกราฟ
- กราฟและการนาไปใช้
39
สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
- แบบรูปและ
ความสัมพันธ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนกราฟเมื่อกาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ
กลุ่ม 2 กลุ่มได้
ตัวชี้วัด
4. เขียนกราฟบนระนาบใน
ระบบพิกัดฉาก แสดงความ
เกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่
กาหนดให้
5. อ่านและแปลความหมายของ
กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
ที่กาหนดให้
16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
17. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการนาเสนอได้
อย่าง ถูกต้องและชัดเจน
18. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และนาความรู้
หลักการ กระบวนการทาง

กิจกรรม

สื่อ

การประเมิน

อธิบาย อภิปราย ใช้สื่อ
GSP ประกอบ จัด
กิจกรรมกลุ่มการแก้
โจทย์ปัญหา

-ใบความรู้/ใบงาน
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการทากิจกรรม
กลุ่ม
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สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)

14

คาบที่

40

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ

สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
- แบบรูปและ
41 – 42 ความสัมพันธ์
- คาตอบของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านและแปลความหมาย
กราฟตามที่กาหนดให้ได้
2. วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของแบบรูปที่
กาหนดให้ได้
ตัวชี้วัด
6. วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของแบบรูปที่
กาหนดให้
7. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวอย่างง่าย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของแบบรูปที่
กาหนดให้ได้
2. หาคาตอบของสมการเชิงเส้น
ที่กาหนดให้ได้

กิจกรรม

สื่อ

อธิบาย อภิปราย ใช้สื่อ -ใบความรู้/ใบงาน
ประกอบ

การประเมิน

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน

14
สัปดาห์ที่
คาบที่
หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ
(วัน/เดือน/ปี)
15
43 – 45 สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว
โดยใช้สมบัติการเท่ากัน
16
46 – 47 สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว
48
- การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว
โดยใช้สมบัติการเท่ากัน
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว

17

49 – 51 สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
7. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวอย่างง่าย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ได้
ตัวชี้วัด
อธิบาย อภิปราย ใช้สื่อ
7. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
ประกอบ จัดกิจกรรม
เดียวอย่างง่าย
กลุม่ การแก้โจทย์ปัญหา
8. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา
อย่างง่าย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ได้
2. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
ได้
ตัวชี้วัด
7. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวอย่างง่าย

สื่อ

การประเมิน

-โปรกรม GSP
-เส้นจานวน

-ตรวจแบบฝึกทักษะ
และใบงาน

-ใบความรู้/ใบงาน
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการทากิจกรรม
กลุ่ม

อธิบาย อภิปราย สื่อ
-ใบความรู้/ใบงาน
ประกอบ จัดกิจกรรม
กลุ่มการแก้โจทย์ปัญหา

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน
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สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)

คาบที่

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้น ตัวแปร
เดียว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
9. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา
อย่างง่าย
9. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่าง
ง่ายพร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
10. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ
14. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา
16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
ได้
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวได้

กิจกรรม

สื่อ

การประเมิน

-เอกสารประกอบการทา -ตรวจเอกสาร
กิจกรรมกลุ่มและ
ประกอบการทากิจกรรม
นาเสนอ
กลุ่ม
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สัปดาห์ที่
คาบที่
หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ
(วัน/เดือน/ปี)
18
52 – 54 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เราขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ
- ภาพของรูปเรขาคณิต
สามมิติ
- รูปคลี่ของรูปเรขาคณิต
สามมิติ
- หน้าตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ
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55 – 57 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เราขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
11. อธิบายลักษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิติจากภาพที่
กาหนดให้
18. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และนาความรู้
หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ
19. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิติจากภาพที่
กาหนดให้ได้
2. ระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่กาหนดให้ได้
3. ระบุภาพสองมิติที่เป็นหน้าตัด
ของรูปเรขาคณิตสามมิติได้
ตัวชี้วัด
12. ระบุภาพสองมิติที่ได้จาก
การมองด้านหน้า (front view)
ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน

กิจกรรม

สื่อ

อธิบาย อภิปราย ใช้สื่อ -ใบความรู้/ใบงาน
GSP ประกอบ

อธิบาย อภิปราย ใช้สื่อ
GSP ประกอบ จัด
กิจกรรมกลุ่มการแก้
โจทย์ปัญหา

การประเมิน
-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน

-ใบความรู้/ใบงาน
-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
-เอกสารประกอบการทา ใบงาน
กิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ
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สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/ปี)

20

คาบที่

58 – 60

หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ภาพที่ได้จากการมอง
ทางด้านหน้า
ด้านข้าง และด้านบน
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้น
จากลูกบาศก์

(top view) ของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่กาหนดให้
13. วาดหรือประดิษฐ์รูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์เมื่อกาหนดภาพสองมิติที่
ได้จาก การมองด้านหน้า ด้านข้าง
และด้านบน
18. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และนาความรู้
หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ
19. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
เมื่อกาหนดภาพสองมิติที่ได้จาก
การมองด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านบนได้

สอบปลายภาค

กิจกรรม

สื่อ

การประเมิน
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการทากิจกรรม
กลุ่ม
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25........ มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง
30 คะแนน
สอบย่อยครั้งที่ 1
10 คะแนน
สอบย่อยครั้งที่ 2
5 คะแนน
สอบย่อยครั้งที่ 3
5 คะแนน
สอบย่อยครั้งที่ 4
10 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน)
เวลาที่
รูปแบบ
วันที่
รายการ
กาหนดส่ง นักเรียนควร คะแนน
ของงาน มอบหมาย
ใช้ (นาที)
1. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดเรื่อง งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ ถัดจากวัน
30
0.5
ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
1
มอบหมาย
ทศนิยม
3 วัน
2. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
งานเดี่ยว
2
ถัดจากวัน
30
0.5
เรื่อง การบวก การลบทศนิยม
มอบหมาย
3 วัน
3. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
งานเดี่ยว
3
ถัดจากวัน
60
0.5
เรื่องการคูณ การหาร ทศนิยม
มอบหมาย
3 วัน
4. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
งานเดี่ยว
4
ถัดจากวัน
30
0.5
เรื่องเศษส่วนและการเปรียบเทียบ
มอบหมาย
เศษส่วน
3 วัน
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4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (ต่อ)
รายการ

รูปแบบ
วันที่
กาหนดส่ง
ของงาน มอบหมาย

5. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่องการบวก การลบ เศษส่วน

งานเดี่ยว

5

6. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่องการคูณและการหารเศษส่วน

งานเดี่ยว

6

7. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน
และทศนิยม
8. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่องการประมาณค่าและ
การปัดเศษ
9. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการประมาณ
ค่า
10. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่องคู่อันดับและกราฟ

งานเดี่ยว

7

งานเดี่ยว

8

งานเดี่ยว

9

งานเดี่ยว

11

11. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
งานเดี่ยว
เรื่องการอ่านและแปลความหมาย
กราฟ
12. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
งานเดีย่ ว
เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
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13. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง คาตอบของสมการเชิงเส้น

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
13
14

ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน

เวลาที่
นักเรียนควร
ใช้ (นาที)
60

คะแนน
0.5

40

0.5

60

0.5

30

0.5

60

0.5

40

0.5

60

0.5

40

0.5

30

0.5
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4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (ต่อ)
รายการ
14. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
15. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น

รูปแบบ
วันที่
กาหนดส่ง
ของงาน มอบหมาย
งานเดี่ยว

15

งานเดี่ยว

16 – 17

16. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
งานเดี่ยว
เรื่อง ภาพและหน้าตัดของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ
17. ประเมินจากการประดิษฐ์รูป
งานเดีย่ ว
เรขาคณิตสามมิติคนละ 1 รูปแบบ
รวม

18

19

ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย
3 วัน

เวลาที่
นักเรียนควร
ใช้ (นาที)
60

คะแนน
1

60

1

40

0.5

60

1

790

10

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก
ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน )
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ประจาภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 25......... ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตาราง
ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดี
ดี
ปาน
ต้อง
หัวข้อการประเมิน
มาก
กลาง ปรับปรุง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการทางาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10. ความสามารถในการตัดสินใจ
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้งดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที่ .................................
4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 วันที่ .................................
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 วันที่ .................................
4.3.4 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4 วันที่ .................................

เวลาที่ใช้สอบ
เวลาที่ใช้สอบ
เวลาที่ใช้สอบ
เวลาที่ใช้สอบ

50 นาที
50 นาที
50 นาที
50 นาที

6
9
6
9

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหา
ที่ใช้ในการสอบ

ชั่วโมงที่
ใช้สอน

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที)
การเปรียบเทียบทศนิยม
3
และเศษส่วน

การบวก การลบ การคูณ
การหาร ทศนิยม

4

โจทย์ปัญหา การบวก ลบ
คูณ หาร ทศนิยม
การบวก การลบ การคูณ
การหาร เศษส่วน

2

โจทย์ปัญหา การบวก ลบ
คูณ หาร เศษส่วน

2

4

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป

คะแนน

1. บอกค่าของเลขโดดที่อยู่ในทศนิยมตาแหน่งต่างๆได้
2. เปรียบเทียบทศนิยมที่กาหนดให้ได้
3. แทนเศษส่วนด้วยจุดบนเส้นจานวนได้
4. บอกได้ว่าเศษส่วนที่กาหนดให้ มากกว่า น้อยกว่าหรือ
เท่ากัน
1. บวกทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. ลบทศนิยมที่กาหนดให้ได้
3. คูณทศนิยมที่กาหนดให้ได้
4. หารทศนิยมที่กาหนดให้ได้
1. แก้โจทย์ปัญหา บวก ลบ คูณ หารทศนิยมได้

4 ข้อ
(1 คะแนน)

-

4

4 ข้อ
(1 คะแนน)

-

4

-

1

1. บวก ลบเศษส่วนที่กาหนดให้ได้
2. คูณ หารเศษส่วนที่กาหนดให้ได้
1. แก้โจทย์ปัญหาบวก ลบ เศษส่วนที่กาหนดให้ได้
2. แก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนได้

4 ข้อ
(1 คะแนน)

1 ข้อ
(1 คะแนน)
1 ข้อ
(1 คะแนน)

1

-

4

23
หัวข้อ/เนื้อหา
ที่ใช้ในการสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศนิยมและเศษส่วน

ชั่วโมงที่
ใช้สอน
3

รวม
18
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)
ค่าประมาณและการปัด
3
เศษ
การประมาณค่าและการ
3
ประมาณค่าใน
สถานการณ์ต่างๆ
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
3
การประมาณค่า
รวม
9
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที)
คู่อันดับและกราฟ
4

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. เขียนเศษส่วนแทนทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. เขียนทศนิยมแทนเศษส่วนที่กาหนดให้ได้
3. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้าได้
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม
และเศษส่วนได้
1. หาค่าใกล้เคียงกับจานวนที่กาหนดให้โดยใช้การปัดเศษได้
1. ใช้การประมาณค่าแก้โจทย์ปัญหาได้
1. ใช้การประมาณค่าแก้โจทย์ปัญหาได้
1. ใช้คู่อันดับแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม 2 กลุ่มได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป
2 ข้อ
(2 คะแนน)

คะแนน

12 ข้อ 6 คะแนน 4 ข้อ 4 คะแนน

10

4 ข้อ
(0.5 คะแนน)
2 ข้อ
(0.5 คะแนน)

-

2
1

-

2 ข้อ
(1 คะแนน)
6 ข้อ 3 คะแนน 2 ข้อ 1 คะแนน
2 ข้อ
(0.5 คะแนน)

4

2 ข้อ
(1 คะแนน)

2
5
3

24
หัวข้อ/เนื้อหา
ที่ใช้ในการสอบ
กราฟและการนาไปใช้

ชั่วโมงที่
ใช้สอน
5

รวม
9
การสอบย่อยครั้งที่ 4 (50 นาที)
แบบรูปและความสัมพันธ์
2

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. เขียนกราฟเมื่อกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ
กลุ่ม 2 กลุ่มได้
2. อ่านและแปลความหมายกราฟตามที่กาหนดให้ได้
-

คาตอบของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว
การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวโดยใช้สมบัติการ
เท่ากัน
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว

2

1. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กาหนดให้
ได้
1. หาคาตอบของสมการเชิงเส้นที่กาหนดให้ได้

5

1. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้

4

1. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ที่
กาหนดให้ได้

รวม

13

-

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป
4 ข้อ
(0.5 คะแนน)

คะแนน

6 ข้อ 3 คะแนน 2 ข้อ 2 คะแนน

5

4 ข้อ
(0.5 คะแนน)
4 ข้อ
(0.5 คะแนน)
-

2

-

2

-

2

3 ข้อ
(1 คะแนน)

3

3 ข้อ
(1 คะแนน)

3

8 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 6 คะแนน

10

25

4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคในวันที่ ……………………………… กรกฎาคม 25………. เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ใน ชั่วโมงที่
การสอบกลางภาค ใช้สอน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

การบวก การลบ การ
คูณ การหาร ทศนิยม

6

1. บวกทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. ลบทศนิยมที่กาหนดให้ได้
3. คูณทศนิยมที่กาหนดให้ได้
4. หารทศนิยมที่กาหนดให้ได้
1. แก้โจทย์ปัญหาทศนิยมได้

โจทย์ปัญหาทศนิยม

2

การบวก การลบ การ
คูณ การหาร เศษส่วน

4

1. บวก ลบเศษส่วนที่กาหนดให้ได้
2. คูณ หารเศษส่วนที่กาหนดให้ได้

โจทย์ปัญหาเศษส่วน

2

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศนิยมและเศษส่วน

3

1. แก้โจทย์ปัญหาบวก ลบ เศษส่วนที่กาหนดให้ได้
2. แก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนได้
1. เขียนเศษส่วนแทนทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. เขียนทศนิยมแทนเศษส่วนที่กาหนดให้ได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป
2 ข้อ
(1 คะแนน)

2 ข้อ
(1 คะแนน)
2 ข้อ
(1 คะแนน)

คะแนน
2

1 ข้อ
(3 คะแนน)
-

3

1 ข้อ
(3 คะแนน)
-

3

2

2

26
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ใน ชั่วโมงที่
การสอบกลางภาค ใช้สอน

ค่าประมาณและการ
ปัดเศษ
การประมาณค่าและ
การประมาณค่าใน
สถานการณ์ต่างๆ
การแก้โจทย์ปัญหาโดย
ใช้การประมาณค่า
รวม

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3

3. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้าได้
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม
และเศษส่วนได้
1. หาค่าใกล้เคียงกับจานวนที่กาหนดให้โดยใช้การปัดเศษได้

2

1. ใช้การประมาณค่าแก้โจทย์ปัญหาได้

2

1. ใช้การประมาณค่าแก้โจทย์ปัญหาได้

24

-

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป

คะแนน

2 ข้อ
(1 คะแนน)
3 ข้อ
(1 คะแนน)

-

2

-

3

-

1 ข้อ
(3 คะแนน)
3 ข้อ 9
คะแนน

3

11 ข้อ 11
คะแนน

20

27

4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ........................................25…….. เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ ชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ปลายภาค
ทีใ่ ช้
สอน
การเขียนคู่อันดับและกราฟ
3 1. ใช้คู่อันดับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม 2 กลุ่มได้
2. เขียนกราฟเมื่อกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม 2 กลุ่มได้
การอ่านกราฟและแปล
5 1. อ่านและแปลความหมายกราฟตามที่กาหนดให้ได้
ความหมาย
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
7 1. หาคาตอบของสมการเชิงเส้นที่กาหนดให้ได้
เดียว
2. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
4 1. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
แปรเดียว
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้
ภาพและหน้าตัดของรูป
3 1. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่กาหนดให้ได้
เรขาคณิตสามมิติ
2. ระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กาหนดให้ได้
ภาพที่ได้จากการมองทาง
3 1. ระบุภาพสองมิติที่เป็นหน้าตัดของรูปเรขาคณิต สามมิติได้
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน
2. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อ
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ รูป
กาหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป
2 ข้อ
1 ข้อ
(1 คะแนน)
(3 คะแนน)
2 ข้อ
(1 คะแนน)
3 ข้อ
1 ข้อ
(1 คะแนน)
(3 คะแนน)
-

คะแนน
5
4
6

1 ข้อ
(3 คะแนน)
2 ข้อ
(3 คะแนน)

3

2 ข้อ
(3 คะแนน)

6

6

28
เรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์
รวม

25

-

9 ข้อ 9 คะแนน 7 ข้อ 21 คะแนน

30

29
ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

คะแนน

-

-

-

-

-

2

2(1)

-

-

-

4

การบวก การลบ การคูณ
การหาร ทศนิยม
โจทย์ปัญหา การบวก ลบ
คูณ หาร ทศนิยม
การบวก การลบ การคูณ
การหาร เศษส่วน

4(0.5)

-

-

1(1)

โจทย์ปัญหา การบวก ลบ
คูณ หาร เศษส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศนิยมและเศษส่วน

-

1(1)

-

1(3)

-

-

4

-

2(1)

2(1)

-

-

-

4

2 ข้อ
6 คะแนน

1 ทศนิยมและเศษส่วน (21 คาบเรียน)
การเปรียบเทียบเศษส่วน 4(0.5)
และทศนิยม

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)
วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจากการ
สอบย่อย

-

-

4

2(1)

12 ข้อ
6 คะแนน
4 ข้อ
4 คะแนน
6 ข้อ
6 คะแนน

รวมทดสอบหน่วยที่ 1

4(0.5)

1(3)

จานวน 16 ข้อ
10 คะแนน

4

จานวน 8 ข้อ
12 คะแนน

22

30
ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

รวมทดสอบหน่วยที่ 2

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

คะแนน

-

2(1)

-

-

-

4

-

3(1)

-

-

-

4

2(1)

1(3)

-

-

-

5

-

-

6 ข้อ
3 คะแนน
2 ข้อ
2 คะแนน
6 ข้อ
8 คะแนน

2 การประมาณค่า (6 คาบเรียน)
ค่าประมาณและการปัด
4(0.5)
เศษ
การประมาณค่าและการ 2(0.5)
ประมาณค่าในสถานการณ์
ต่างๆ
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
การประมาณค่า

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)
วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจากการ
สอบย่อย

จานวน 8 ข้อ
5 คะแนน

จานวน 6 ข้อ
8 คะแนน

13

31
ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

คะแนน

2(1)

-

-

2(1)

1(3)

8

-

-

-

-

4(1)

-

4

กราฟและการนาไปใช้

4(0.5)

-

-

-

-

-

2

-

-

1 ข้อ
3 คะแนน

14

รวมทดสอบหน่วยที่ 3

6 ข้อ
3คะแนน
2 ข้อ
2 คะแนน

การอ่านกราฟและแปล
ความหมาย

6 ข้อ
6 คะแนน

3 คู่อันดับและกราฟ (8 คาบเรียน)
คู่อันดับและกราฟ
2(0.5)

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)
วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจากการ
สอบย่อย

จานวน 8 ข้อ
5 คะแนน

จานวน 7 ข้อ
9 คะแนน
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แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

คะแนน

-

-

-

-

2

4(0.5)

-

-

-

-

-

2

การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวโดยใช้สมบัติการ
เท่ากัน

-

3(1)

-

-

3(1)

1(3)

9

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

-

3(1)

-

-

-

1(3)

6

-

-

2 ข้อ
6 คะแนน

19

รวมทดสอบหน่วยที่ 4

8 ข้อ
4 คะแนน
6 ข้อ
6 คะแนน

คาตอบของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว

3 ข้อ
3 คะแนน

4 สมการเชิงเส้นตัวแปลเดียว (13 คาบเรียน)
แบบรูปและความสัมพันธ์ 4(0.5)
-

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)
วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจากการ
สอบย่อย

จานวน 14 ข้อ
10 คะแนน

-

จานวน 5 ข้อ
9 คะแนน

33
ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

-

-

-

รวมทดสอบหน่วยที่ 5
-

-

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

-

คะแนน

-

2(3)

6

-

2(3)

6

-

4 ข้อ
12 คะแนน

5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (6 คาบเรียน)
ภาพและหน้าตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ
ภาพที่ได้จากการมองทาง
ด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านบน ของรูปเรขาคณิต
สามมิติ รูปเรขาคณิตที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)
วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจากการ
สอบย่อย

12

จานวน 3 ข้อ
12 คะแนน
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คะแนน

1 ทศนิยมและเศษส่วน

12(0.5)

4(1)

6(1)

2(3)

-

-

22

2 ประมาณค่า

6(0.5)

2(1)

5(1)

-

-

-

13

6(1)

1(3)

14

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)
วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อละ)

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค
เรียน

วิธีทาพอสังเขป
จานวนข้อ (ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจากการ
สอบย่อย

1(3)
3 คู่อันดับและกราฟ

6(0.5)

2(1)

4 สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว

8(0.5)

6(1)

-

-

3(1)

2(3)

19

-

-

-

-

-

4(3)

12

2(6)

9(9)

7(21)

80

5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ
รวม

32(16) 14(14) 12(14)

1

แผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
(ฉบับปรับปรุง 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
รหัสวิชา ค22101
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ค 22101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูผู้สอน

1.5 หน่วยกิต

3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

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

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้
อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจานวนหลายๆ จานวน สัดส่วน
ร้อยละ การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ แผนภูมิรูปวงกลม
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ จ านวนจริง จ านวนตรรกยะ เศษส่ ว นและทศนิ ย มซ้ า จ านวนอตรรกยะ
รากที่สอง รากที่สาม การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนในรูป a เมื่อ a



0 รากที่ n การหาราก

ที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป x  2 y
การวัด ความเป็นมาของการวัด การวัดความยาว การเปรียบเทียบหน่วยการวัดระบบต่างๆ การ
คาดคะเนเกี่ยวกับการวัด การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และรูปหลายเหลี่ยม)
การหาปริมาตรและน้าหนัก การวัดเวลา
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวนสอบสวน
(Inquiry) การท าโครงงานคณิ ต ศาสตร์ (mathematical project) การเขี ย นผั ง ความคิ ด (mind mapping)
การอภิ ป ราย (discussion) และใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสืบ ค้น ข้ อ มู ล เรี ย นรู้แ ละน าเสนอแนวคิด ทาง
คณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่ น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญ หาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ใช้ภาษาและสัญ ลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิ ต ศาสตร์ และน าเสนอแนวคิด ใช้ เหตุผ ลประกอบการตัด สิน ใจและมี ความคิด ริเริ่ม สร้ างสรรค์ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง ด้านความรู้ ทั กษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2
ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. หาอัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากันของปริมาณที่กาหนดตั้งแต่สามปริมาณขึ้นไป
2. เขียนสัดส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนสองอัตราส่วนที่กาหนด
3. เขียนความสัมพันธ์ของอัตราส่วนและร้อยละ
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของอัตราส่วนและร้อยละ
5. อ่าน เขียนและนาเสนอข้อมูลที่กาหนด โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม
6. อธิบายโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนจริง จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ
7. จาแนกจานวนตรรกยะและจานวนอตรรกยะ เมื่อกาหนดจานวนจริง
8. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน
9. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกกาลังกับการหารากที่ n ของจานวนจริง
10. หารากที่สอง รากที่สาม และรากที่ n ของจานวนจริงที่กาหนด
11. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของจานวนจริงที่อยู่ในรูป รากที่สอง รากที่สาม และรากที่ n
12. หารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป x  2 y
13. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้รากที่สอง รากที่สาม และรากที่ n
14. เปรียบเทียบหน่วยความยาวและหน่วยพื้นที่ ในระบบเดียวกันและต่างระบบ
15. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้าหนัก ในสถานการณ์ที่กาหนด ได้อย่างเหมาะสม
16. หาพื้นที่รูปเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และรูปหลายเหลี่ยม) ปริมาตร น้าหนัก
และเวลา ในสถานการณ์ที่กาหนด
17. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของการหาพื้นที่ ปริมาตร น้าหนักและ
เวลา
18. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
19. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
แนวคิด
20. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
21. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
22. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
23. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์

3
3.กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. หาอัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากันของปริมาณที่กาหนดตั้งแต่สาม
ปริมาณขึ้นไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของอัตราส่วน พร้อมยกตัวอย่างได้
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างความหมายของเศษส่วน อัตราส่วน
อัตรา และมาตราส่วนได้
3. หาอัตราส่วนที่เท่ากัน กับอัตราส่วนที่กาหนดให้ได้
4. ตรวจสอบการเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วนที่กาหนดให้ได้
ตัวชี้วัด
1. หาอัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากันของปริมาณที่กาหนดตั้งแต่สาม
ปริมาณขึ้นไป
21. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่ 3 ปริมาณขึ้นไป
ได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนของจานวนหลายๆ จานวนที่กาหนด
ให้ โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
3. ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบที่ได้

1

1-2

อัตราส่วน
- ความหมายของ
อัตราส่วน
- อัตราส่วนที่เท่ากัน

1-2

3-5

อัตราส่วนของ
จานวนหลายๆ
จานวน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนาความ
หมายของอัตราส่วน
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนาการหา
อัตราส่วนของจานวน
หลายๆ จานวน
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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สัปดาห์ คาบที่

หัวข้อ

2-4

6-10 สัดส่วน

4-6

11-16 ร้อยละ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
2. เขียนสัดส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนสองอัตราส่วนที่
กาหนด
21. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของสัดส่วน พร้อมยกตัวอย่างได้
2. หาจานวนที่แทนตัวแปรในสัดส่วนที่กาหนดให้ได้
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนที่กาหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
4. ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบที่ได้
ตัวชี้วัด
3. เขียนความสัมพันธ์ของอัตราส่วนและร้อยละ
21. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละได้
2. เขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนได้
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาร้อยละที่กาหนดให้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของโพลยาได้
4. ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบที่ได้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนาการหา
สัดส่วน
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยีใน
การแนะนาการหา
ร้อยละ
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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หัวข้อ

6-7

17-22 การประยุกต์ของ
อัตราส่วนและ
ร้อยละ

8-9

23-27 แผนภูมิรูปวงกลม
- การอ่านแผนภูมิ
รูปวงกลม
- การเขียนแผนภูมิ
รูปวงกลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ
อัตราส่วนและร้อยละ
19. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละที่กาหนดให้ โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
2. เขียนข้อความคาดการณ์แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่กาหนดให้ได้(กระบวนการของการให้เหตุผลแบบอุปนัย)
3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการนาเสนอ วิธีการหา
ผลเฉลยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ตัวชี้วัด
5. อ่าน เขียนและนาเสนอข้อมูลที่กาหนด โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม
8. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง
กลยุทธ์
22. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์
23. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- กิจกรรมกลุ่แก้ปัญหา
และนาเสนอ
- สืบค้นข้อมูลและ
อภิปราย
- แบบฝึกหัด
- Mind Mapping

- สื่อ/เทคโนโลยี
- รูปภาพ
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ผลงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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สัปดาห์ คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้

แนวคิดทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมที่กาหนดได้
2. เขียนแผนภูมิรูปวงกลมที่สอดคล้องกับข้อมูลที่กาหนดให้ได้
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลมโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
8-9

23-27 แผนภูมิรูปวงกลม
- การอ่านแผนภูมิ
รูปวงกลม
- การเขียนแผนภูมิ
รูปวงกลม

ตัวชี้วัด
5. อ่าน เขียนและนาเสนอข้อมูลที่กาหนด โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม
8. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง
กลยุทธ์
22. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์
23. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมที่กาหนดได้
2. เขียนแผนภูมิรูปวงกลมที่สอดคล้องกับข้อมูลที่กาหนดให้ได้
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลมโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้

- กิจกรรมกลุ่แก้ปัญหา - สื่อ/เทคโนโลยี
และนาเสนอ
- รูปภาพ
- สืบค้นข้อมูลและ
- เอกสารประกอบ
อภิปราย
การเรียน
- แบบฝึกหัด
- Mind Mapping

- ตรวจแบบฝึกหัด
ใบงาน/ผลงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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10
11

หัวข้อ

28-30
31-32 จานวนตรรกยะ
เศษส่วนและ
ทศนิยมซ้า

11-12 33-34 จานวนอตรรกยะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

สอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
6. อธิบายโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนจริง
จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ
7. จาแนกจานวนตรรกยะและจานวนอตรรกยะ เมื่อกาหนดจานวนจริง
8. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนจริง
จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะได้
2. อธิบายความความหมายของจานวนจริง จานวนตรรกยะ และ
จานวนอตรรกยะ พร้อมยกตัวอย่างได้
3. เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้
4. เขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้
ตัวชี้วัด
7. จาแนกจานวนตรรกยะและจานวนอตรรกยะ เมื่อกาหนดจานวนจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของจานวนอตรรกยะพร้อมยกตัวอย่างได้
2. จาแนกจานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ เมื่อกาหนดจานวนจริง
ได้
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หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้

3. อธิบายความแตกต่างระหว่างความหมายของจานวนจริง
จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะพร้อมยกตัวอย่างได้
12-13 35-38 รากที่สอง

ตัวชีว้ ัด
9. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกกาลังกับการหารากที่ n ของ
จานวนจริง
10. หารากที่สอง รากที่สาม และรากที่ n ของจานวนจริงที่กาหนด
19. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของรากที่สองของจานวนจริงบวกหรือศูนย์ได้
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์
ได้ถูกต้อง
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกกาลังสอง และการหารากที่สองของ
จานวนจริงบวกหรือศูนย์ได้
4. หารากที่สองของจานวนจริงที่กาหนดให้ โดยการแยกตัวประกอบ
การตั้งหาร การประมาณ การเปิดตาราง และการใช้เครื่องคานวณได้
5. มีความคิดคล่องในการสร้างจานวนจริง พร้อมระบุรากที่สองของ
จานวนจริงที่สร้างได้

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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หัวข้อ

13-14 39-41 รากที่สาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
9. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกกาลังกับการหารากที่ n ของ
จานวนจริง
10. หารากที่สอง รากที่สาม และรากที่ n ของจานวนจริงที่กาหนด

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของรากที่สามของจานวนจริงได้
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์ 3 ได้ถูกต้อง
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกกาลังสามและการหารากที่สามของ
จานวนจริงได้
4. หารากที่สามของจานวนจริงที่กาหนดให้ โดยการแยกตัวประกอบ
การเปิดตาราง หรือการใช้เครื่องคานวณได้
5. มีความคิดคล่องในการสร้างจานวนจริงพร้อมระบุรากที่สามของ
จานวนจริงที่สร้างได้
14-15 42-45 การบวก การลบ
การคูณ การหาร
จานวนในรูป a
เมื่อ a  0

ตัวชี้วัด
11. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของจานวนจริงที่อยู่ในรูป
รากที่สอง รากที่สาม และรากที่ n

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
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หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลบวกและผลลบของจานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a



สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- แบบฝึกหัด

การเรียน

- บรรยายและใช้สื่
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ผลงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต

0

2. หาผลคูณและผลของหารจานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a  0
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ หาร จานวนจริงที่
อยู่ในรูป a เมื่อ a
16

46-47 รากที่ n

16-17 48-49 การหารากที่สอง
ของนิพจน์ที่อยู่ใน
รูป x  2 y



0 โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้

ตัวชี้วัด
11. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของจานวนจริงที่อยู่ในรูป
รากที่สอง รากที่สาม และรากที่ n
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของรากที่ n ของจานวนจริงได้
2. หารากที่ n ของจานวนจริงที่กาหนดให้ได้
3. หาจานวนจริงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเกี่ยวกับรากที่ n ของ
จานวนจริงที่กาหนด
ตัวชี้วัด
12. หารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป x  2 y
19. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
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หัวข้อ

50-51 การวัดความยาว
- ความเป็นมาของ
การวัด
- การวัดความยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
หารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป x  2 y ได้
ตัวชี้วัด
14. เปรียบเทียบหน่วยความยาวและหน่วยพื้นที่ ในระบบเดียวกันและ
ต่างระบบ
15. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้าหนัก ใน
สถานการณ์ที่กาหนด ได้อย่างเหมาะสม
16. หาพื้นที่รูปเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และ
รูปหลายเหลี่ยม) ปริมาตร น้าหนักและเวลา ในสถานการณ์ที่กาหนด
17. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ
การหาพื้นที่ ปริมาตร น้าหนักและเวลา
21. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างความหมายของการคาดคะเน การ
ประมาณ และค่าประมาณ
2. เลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัดที่เหมาะสม
3. เปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวของสิ่งต่างๆที่กาหนดให้ ในระบบ
เดียวกันและต่างระบบได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- Mind Mapping
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
พฤติกรรม
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเก
พฤติกรรม
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หัวข้อ

52-54 การวัดพื้นที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
4. เลือกเครื่องมือวัดความยาวของสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์ที่กาหนดให้
ได้เหมาะสม
5. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาวที่กาหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลายได้
ตัวชี้วัด
14. เปรียบเทียบหน่วยความยาวและหน่วยพื้นที่ ในระบบเดียวกันและ
ต่างระบบ
15. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้าหนัก ใน
สถานการณ์ที่กาหนด ได้อย่างเหมาะสม
16. หาพื้นที่รูปเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และ
รูปหลายเหลี่ยม) ปริมาตร น้าหนักและเวลา ในสถานการณ์ที่กาหนด
17. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ
การหาพื้นที่ ปริมาตร น้าหนักและเวลา
18. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง
กลยุทธ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. การเลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัดที่เหมาะสม
2. เปลี่ยนหน่วยการวัดพื้นที่ของสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์ที่กาหนดให้ ใน
ระบบเดียวกันและต่างระบบได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

3. เลือกเครื่องมือวัดพื้นที่ของสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
เหมาะสม
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่กาหนด โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
55-56 การวัดปริมาตรและ ตัวชี้วัด
น้าหนัก
14. เปรียบเทียบหน่วยความยาวและหน่วยพื้นที่ ในระบบเดียวกัน
และต่างระบบ
15. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้าหนัก ใน
สถานการณ์ที่กาหนด ได้อย่างเหมาะสม
16. หาพื้นที่รูปเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และ
รูปหลายเหลี่ยม) ปริมาตร น้าหนักและเวลา ในสถานการณ์ที่กาหนด
17. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ
การหาพื้นที่ ปริมาตร น้าหนักและเวลา
18. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง
กลยุทธ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ตระหนักถึงความสาคัญในการเลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัด
ที่เหมาะสม
2. เปลี่ยนหน่วยการวัดปริมาตรและน้าหนักของสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์
ที่กาหนดให้ ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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57

หัวข้อ

การวัดเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
3. เลือกเครื่องมือวัดปริมาตรและน้าหนักของสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์
ที่กาหนดให้ได้เหมาะสม
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่กาหนด โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
ตัวชี้วัด
15. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้าหนัก ใน
สถานการณ์ที่กาหนด ได้อย่างเหมาะสม
16. หาพื้นที่รูปเรขาคณิต (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และ
รูปหลายเหลี่ยม) ปริมาตร น้าหนักและเวลา ในสถานการณ์ที่กาหนด
17. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ
การหาพื้นที่ ปริมาตร น้าหนักและเวลา
18. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง
กลยุทธ์
20. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือ
ผลงานหรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ตระหนักถึงความสาคัญในการเลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัด
ที่เหมาะสม
2. เปลี่ยนหน่วยการวัดเวลา ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและนาเสนอ
- แบบฝึกหัด
- Mind Mapping

- เอกสารประกอบ
การทากิจกรรม
กลุ่ม
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ผลงาน
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
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58-60

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
3. เลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัดเวลาในสถานการณ์ที่กาหนดให้
ได้เหมาะสม
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการวัดเวลาที่กาหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลายได้
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้

16
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ค22101 ประจาภาคเรียนที่ 1 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 3 ครั้ง
30
คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20
คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30
คะแนน
รวม
100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน)
รายการ

1. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง อัตราส่วน
อัตราส่วนที่เท่ากัน
2. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง อัตราส่วน
ของจานวนหลายๆ จานวน
3. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง สัดส่วน
4. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง ร้อยละ
5. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน/แบบฝึกหัด เรื่อง การ
ประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ
6. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง แผนภูมิ
รูปวงกลม
7. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง จานวน
ตรรกยะ จานวนอตรรกยะ รากที่สอง
รากที่สาม เศษส่วน และทศนิยมซ้า
8. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม /
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การบวก
การลบ การคูณ การหารจานวน
ในรูป a

รูปแบบ
ของงาน

สัปดาห์ที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียน
คะแนน
ควรใช้

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่
1

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

30 นาที

0.5

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่
1-2

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

30 นาที

0.5

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่
3
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่
4
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่
6-7

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60 นาที

0.5

60 นาที

0.5

60 นาที

1.0

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
8-9

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60 นาที

1.0

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
11-12

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60 นาที

0.5

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
12-13

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60 นาที

1.0
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4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ต่อ)
รูปแบบ
ของงาน

สัปดาห์ที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

9. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม / งานกลุ่ม
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง รากที่ n
10. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ งานกลุม่
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การหา
รากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป

สัปดาห์ที่
13-16
สัปดาห์ที่
16

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60 นาที

0.5

60 นาที

1.0

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
17

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60 นาที

0.5

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
18

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60 นาที

1.0

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
19

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60 นาที

1.0

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
19

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60 นาที

0.5

780 นาที

10

รายการ

เวลาที่นักเรียน
คะแนน
ควรใช้

x2 y

11. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การวัด
ความยาว
12. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การหา
พื้นที่ของรูปเรขาคณิต
13. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การหา
ปริมาตรและน้าหนัก
14. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การวัด
เวลา

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ นักเรียน
ควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงาน
หรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ค22101
ประจาภาคเรียนที่ 1 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2.การตรงต่อเวลาในการทางาน
3.การมีส่วนร่วมในการเรียน
4.ความมีวินัยในตนเอง
5.ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7.ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8.ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา
9.ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
10.ความสามารถในการตัดสินใจ
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1
4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3

เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 10 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 10 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 10 คะแนน
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
การสอบย่อยครั้งที่1 (60 นาที)
อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากันและอัตราส่วนของ
1. หาอัตราส่วนที่เท่ากัน กับอัตราส่วนที่กาหนดให้ได้
จานวนหลายๆ จานวน
2. ตรวจสอบการเป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน กับอัตราส่วนที่
กาหนดให้ได้
3. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่ 3
ปริมาณขึ้นไปได้
สัดส่วน
1. หาจานวนที่แทนตัวแปรในสัดส่วนที่กาหนดให้ได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนที่กาหนดให้โดยใช้กลยุทธ์
ที่หลากหลายได้
ร้อยละการประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละที่กาหนดให้โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
แผนภูมิรูปวงกลม
1. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมที่กาหนดได้
2. เขียนแผนภูมิรูปวงกลมที่สอดคล้องกับข้อมูลที่กาหนด
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

แสดงวิธีทา 2 ข้อ

2

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

แสดงวิธีทา 2 ข้อ

4

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2
10
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (60 นาที)
จานวนตรรกยะ เศษส่วนและทศนิยมซ้า
(แสดงวิธีการเปลี่ยนทศนิยมซ้าให้เป็นเศษส่วน)
จานวนอตรรกยะ (แสดงวิธีการหาตาแหน่งของ
จานวนอตรรกยะบนเส้นจานวน)
รากที่สอง

รากที่สาม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้
2. เขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้
เพื่อให้นักเรียนจาแนกจานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ
เมื่อกาหนดจานวนจริงได้
1. หารากที่สองของจานวนจริงที่กาหนดให้ โดยการแยก
ตัวประกอบ การตั้งหาร การประมาณ การเปิดตาราง และ
การใช้เครื่องคานวณได้
2. มีความคิดคล่องในการสร้างจานวนจริง พร้อมระบุ
รากที่สองของจานวนจริงที่สร้างได้
1. หารากที่สามของจานวนจริงที่กาหนดให้ โดยการ
แยกตัวประกอบ การเปิดตาราง หรือการใช้เครื่องคานวณได้
2. มีความคิดคล่องในการสร้างจานวนจริงพร้อมระบุ
รากที่สองและรากที่สามของจานวนจริงที่สร้างได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

1

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

1

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

1

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

1
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ
การบวก การลบ จานวนในรูป a

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลบวกและผลลบของจานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ
a  0 ได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ หาร
จานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a
แก้ปัญหาที่หลากหลายได้

การคูณ การหาร จานวนในรูป a

รากที่ n

การหารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป x  2 y



ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

1

แสดงวิธีทา 2 ข้อ

2

แสดงวิธีทา 2 ข้อ

2

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

1
10

0 โดยใช้วิธีการ

1. หาผลคูณและผลของหารจานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ
a  0 ได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ หาร
จานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a  0 โดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายได้
1. หารากที่ n ของจานวนจริงที่กาหนดให้ได้
2. หาจานวนจริงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเกี่ยวกับรากที่ n ของ
จานวนจริงที่กาหนด
หารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป x  2 y ได้
รวม
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (60 นาที)
การวัดความยาว
การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
การหาปริมาตรและน้าหนัก

การวัดเวลา

รวม

จุดประสงค์การเรียนรู้
เปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวของสิ่งต่างๆ ที่กาหนดให้ ในระบบ
เดียวกันและต่างระบบได้
เปลี่ยนหน่วยการวัดพื้นที่ของสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์ที่
กาหนดให้ ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้
1. เปลีย่ นหน่วยการวัดปริมาตรและน้าหนักของสิ่งต่างๆ ใน
สถานการณ์ที่กาหนดให้ ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่กาหนด โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
1. เปลี่ยนหน่วยการวัดเวลา ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการวัดเวลาที่กาหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์
ที่หลากหลายได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2

แสดงวิธีทา 2 ข้อ

4

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

2
10
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบปลายภาค
อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน
อัตราส่วนของจานวนหลายๆ จานวน
สัดส่วน
ร้อยละ
การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ
แผนภูมิรูปวงกลม

จุดประสงค์การเรียนรู้
หาอัตราส่วนที่เท่ากันกับอัตราส่วนที่กาหนด
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนของจานวนหลายๆ จานวนที่
กาหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
1. หาจานวนที่แทนตัวแปรในสัดส่วนที่กาหนดให้ได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนที่กาหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์
ที่หลากหลายได้
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาร้อยละที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละที่กาหนดให้โดย
ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลมโดยใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลายได้

รวม
หมายเหตุ *** ข้อสอบแสดงวิธีทาแบบสั้น หมายถึง ข้อสอบที่แสดงวิธีการหาคาตอบ 2 ขั้นตอน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
***แสดงวิธีทาแบบสั้น แสดงวิธีทาอย่างละเอียด คะแนนรวม
(คะแนนเต็มรายข้อ)
(คะแนนเต็มรายข้อ)
1 ข้อ (1.5 คะแนน)
1.5
1 ข้อ (2 คะแนน)

-

2

1 ข้อ (1.5 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

4.5

2 ข้อ (2 คะแนน)

-

4

-

1 ข้อ (3 คะแนน)

3

1 ข้อ (2 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

5

6 ข้อ (11 คะแนน)

3 ข้อ (9 คะแนน)

20

25
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบปลายภาค

จุดประสงค์การเรียนรู้

จานวนตรรกยะ จานวนอตรรกยะ
รากที่สอง รากที่สาม เศษส่วนและ
ทศนิยมซ้า

1. หารากที่สองของจานวนจริงที่กาหนดให้ โดยการ
แยกตัวประกอบ การตัง้ หาร การประมาณ การเปิดตาราง
และการใช้เครื่องคานวณได้
2. หารากที่สามของจานวนจริงที่กาหนดให้ โดยการ
แยกตัวประกอบ การเปิดตาราง หรือการใช้เครื่องคานวณได้

การบวก การลบ การคูณ การหารจานวน

1. หาผลบวกและผลลบของจานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ
a0

ในรูป a

2. หาผลคูณและผลของหารจานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ
a0
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ หาร

รากที่ n

จานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a  0 โดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายได้
1. หารากที่ n ของจานวนจริงที่กาหนดให้ได้
2. หาจานวนจริงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเกี่ยวกับรากที่ n ของ
จานวนจริงที่กาหนด

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
***แสดงวิธีทาแบบสั้น แสดงวิธีทาอย่างละเอียด คะแนนรวม
(คะแนนเต็มรายข้อ)
(คะแนนเต็มรายข้อ)

2 ข้อ (2 คะแนน)

-

4

2 ข้อ (2 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

7

1 ข้อ (2 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

5

26

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบปลายภาค
การหารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป

จุดประสงค์การเรียนรู้
หารากที่สองของนิพจน์ที่อยู่ในรูป x  2 y ได้

x2 y

การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต

การหาปริมาตรและน้าหนัก

การวัดเวลา

1. เปลี่ยนหน่วยการวัดพื้นที่ของสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์ที่
กาหนดให้ ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่กาหนดโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
1. เปลี่ยนหน่วยการวัดปริมาตรและน้าหนักของสิ่งต่างๆ ใน
สถานการณ์ที่กาหนดให้ ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาที่กาหนด โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการวัดเวลาที่กาหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์
ที่หลากหลายได้

รวม
หมายเหตุ *** ข้อสอบแสดงวิธีทาแบบสั้น หมายถึง ข้อสอบที่แสดงวิธีการหาคาตอบ 2 ขั้นตอน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
***แสดงวิธีทาแบบสั้น แสดงวิธีทาอย่างละเอียด คะแนนรวม
(คะแนนเต็มรายข้อ)
(คะแนนเต็มรายข้อ)
1 ข้อ (2 คะแนน)

-

2

1 ข้อ (2 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

5

1 ข้อ (2 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

5

1 ข้อ (2 คะแนน)

-

2

9 ข้อ (18 คะแนน)

4 ข้อ (12 คะแนน)

30

แผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
(ฉบับปรับปรุง 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
รหัสวิชา ค22102
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ค 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูผู้สอน

1.5 หน่วยกิต

3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

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

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้
การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการประยุกต์ของการแปลง
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ทฤษฎีบทปีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัสและการนาไปใช้
ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมที่มี
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน แบบมุม-มุม-ด้าน
แบบฉาก-ด้าน-ด้าน สมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และการนาไปใช้
เส้นขนาน เส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับ
มุมภายใน เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม และการนาไปใช้
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry) การทาโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind
mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2
2. ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายและหลักการของการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน
2. เขียนภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบที่กาหนด พร้อม
เขียนอธิบายขั้นตอนการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน
3. หาพิกัดบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ของภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน และ
การหมุนรูปต้นแบบที่กาหนด
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานคณิตศาสตร์ โดยใช้
แนวคิดของการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน
5. อธิบายทฤษฎีบทปีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส
6. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับของ
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตสองรูป
8. ตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่กาหนด
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์แบบ
ด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน แบบมุม-มุม-ด้าน
แบบฉาก-ด้าน-ด้าน
10. อธิบายสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และการนาไปใช้
11. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง
เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม และการนาไปใช้
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
นาเสนอแนวคิด
14. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
17. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์

3
3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์

คาบที่

1

1-3

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การแปลงทาง ตัวชี้วัด
เรขาคณิต
1. อธิบายความหมายและหลักการของการเลื่อนขนาน การสะท้อนและ
การเลื่อนขนาน การหมุน
2. เขียนภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน
รูปต้นแบบที่กาหนด พร้อมเขียนอธิบายขั้นตอนการเลื่อนขนาน
การสะท้อนและการหมุน
3. หาพิกัดบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ของภาพที่เกิดขึ้นจากการ
เลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปต้นแบบที่กาหนด
14. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือ
ผลงานหรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์
17. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิต
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป/
โปรแกรม GSP)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

4
สัปดาห์

2

คาบที่

4-6

หัวข้อ

การสะท้อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการ
แปลงทางเรขาคณิต
2. อธิบายความหมายและสมบัติของการเลื่อนขนานบนระนาบได้
3. หาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบที่กาหนดให้ได้
4. หาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้
ที่จากการเลื่อนขนาน
5. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบที่กาหนด
6. ตรวจสอบการเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบที่กาหนด
7. มีความคิดคล่องในการหาสถานการณ์จริงที่นาการเลื่อนขนานไปใช้
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายและหลักการของการเลื่อนขนาน การสะท้อนและ
การหมุน
2. เขียนภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน
รูปต้นแบบที่กาหนด พร้อมเขียนอธิบายขั้นตอนการเลื่อนขนาน
การสะท้อนและการหมุน
3. หาพิกัดบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ของภาพที่เกิดขึ้นจากการ
เลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปต้นแบบที่กาหนด

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิต
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป/
โปรแกรม GSP)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
14. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือ
ผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์
17. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการ
สะท้อน
2. อธิบายความหมายและสมบัติของการสะท้อนบนระนาบได้
3. หาภาพที่ได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบที่กาหนดให้ได้
4. หาเส้นสะท้อนของการสะท้อน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้
จากการสะท้อน (สมการเส้นสะท้อน y=c, x=c, y=x และ y= - x)
5. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบที่กาหนด
6. ตรวจสอบการเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบที่กาหนด
7. มีความคิดคล่องในการหาสถานการณ์จริงที่นาการสะท้อนไปใช้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้

6
สัปดาห์

คาบที่

3

7-9

หัวข้อ
การหมุน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายและหลักการของการเลื่อนขนาน การสะท้อนและ
การหมุน
2. เขียนภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน
รูปต้นแบบที่กาหนด พร้อมเขียนอธิบายขั้นตอนการเลื่อนขนาน
การสะท้อนและการหมุน
3. หาพิกัดบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ของภาพที่เกิดขึ้นจาก
การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปต้นแบบที่กาหนด
14. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือ
ผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์
17. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบ กับภาพที่ได้จาก
การหมุน
2. อธิบายความหมายและสมบัติของการหมุนบนระนาบได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิต
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป/
โปรแกรม GSP)
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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4-5

คาบที่

หัวข้อ

10-15 การประยุกต์
ของการแปลง
ทางเรขาคณิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
3. หาภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่กาหนด
4. หาจุดหมุน ขนาดของมุมที่เกิดจากการหมุน และทิศทางของการหมุน
เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุน ที่มีจุดหมุนอยู่ใน
รูปต้นแบบและนอกรูปต้นแบบ
5. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่กาหนด
6. ตรวจสอบการเป็นภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่กาหนด
7. มีความคิดคล่องในการหาสถานการณ์จริงที่นาการหมุนไปใช้
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายและหลักการของการเลื่อนขนาน การสะท้อนและ
การหมุน
2. เขียนภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน
รูปต้นแบบที่กาหนด พร้อมเขียนอธิบายขั้นตอนการเลื่อนขนาน
การสะท้อนและการหมุน
3. หาพิกัดบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ของภาพที่เกิดขึ้นจาก
การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปต้นแบบที่กาหนด
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงาน
คณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดของการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิต
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป/
โปรแกรม GSP)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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คาบที่

หัวข้อ

16–18 ทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส
- สมบัติของ
รูปสามเหลี่ยม
มุมฉาก
- ทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

14. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือ
ผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการแปลงทางเรขาคณิตที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
2. ใช้สื่อ/เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้ความรู้เรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิต
3. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการนาเสนอชิ้นงาน
ที่เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ตัวชี้วัด
5. อธิบายทฤษฎีบทปีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส
6. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีบท
ปีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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คาบที่

หัวข้อ

19-21 บทกลับของ
ทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังสองของ
ความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. พิสูจน์ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสบนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัสที่กาหนด โดยใช้กลยุทธ์
ที่หลากหลายได้
ตัวชี้วัด
5. อธิบายทฤษฎีบทปีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส
6. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีบท
ปีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง
กลยุทธ์
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกาลังสองของ
ความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. พิสูจน์ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับ
ความเท่ากัน
ทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยม
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัสที่กาหนด โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
8

22-24 การประยุกต์
ของทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส

9

25 -27 รูปที่เท่ากัน
ทุกประการ

ตัวชี้วัด
5. อธิบายทฤษฎีบทปีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส
6. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีบท
ปีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์ของทฤษฎีบทปีทาโกรัส และบทกลับ
ของทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
ตัวชี้วัด
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิตสองรูป
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิตสองรูป
2. อธิบายเงื่อนไขที่ทาให้รูปสองรูปเท่ากันทุกประการได้
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ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

3. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
ส่วนของเส้นตรงสองเส้น
4. อธิบายเงื่อนไขที่ทาให้ส่วนของเส้นตรงสองเส้นเท่ากันทุกประการได้
5. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของมุมสองมุม
6. อธิบายเงื่อนไขที่ทาให้มุมสองมุมเท่ากันทุกประการได้
7. ตรวจสอบการเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตสองรูป
ส่วนของเส้นตรงสองเส้นและมุมสองมุมที่กาหนด
28–30
สอบกลางภาค
31–32 ความเท่ากัน
ตัวชี้วัด
ทุกประการของ 7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยม รูปเรขาคณิตสองรูป
8. ตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่กาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูป
2. อธิบายเงื่อนไขที่ทาให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ
3. ตรวจสอบการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูป โดย
พิจารณาจากด้านคู่ที่ยาวเท่ากันและมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันของรูปสามเหลี่ยม

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้

- แบบฝึกหัด

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับ
ความเท่ากัน
ทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยม
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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11-12

33–34 รูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่มี
ความสัมพันธ์
แบบ
ด้าน-มุม-ด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิตสองรูป
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมที่มี
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน
แบบมุม-มุม-ด้าน แบบฉาก-ด้าน-ด้าน
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ ด้าน–มุม–ด้าน
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับ
รูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่มี
ความสัมพันธ์แบบ
ด้าน-มุม-ด้าน
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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35–36 รูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่มี
ความสัมพันธ์
แบบ
มุม - ด้าน - มุม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิตสองรูป
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมที่มี
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน
แบบมุม-มุม-ด้าน แบบฉาก-ด้าน-ด้าน
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบมุม - ด้าน - มุม
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม - ด้าน - มุม
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม - ด้าน – มุม
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบมุม–ด้าน–มุม โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับ
รูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่มี
ความสัมพันธ์แบบ
มุม-ด้าน-มุม
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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37–38 รูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่มี
ความสัมพันธ์
แบบ
มุม–มุม–ด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิตสองรูป
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมที่มี
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน
แบบมุม-มุม-ด้าน แบบฉาก-ด้าน-ด้าน
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบมุม – มุม - ด้าน
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสอง
รูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม - ด้าน
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสอง
รูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม - ด้าน
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบมุม–มุม–ด้าน โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับ
รูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่มี
ความสัมพันธ์แบบ
มุม-มุม-ด้าน
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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39–40 รูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่มี
ความสัมพันธ์
แบบ
ด้าน-ด้าน-ด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิตสองรูป
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมที่มี
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน
แบบมุม-มุม-ด้าน แบบฉาก-ด้าน-ด้าน
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้าน - ด้าน - ด้าน
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบด้าน–ด้าน–ด้าน
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับ
รูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่มี
ความสัมพันธ์แบบ
ด้าน-ด้าน-ด้าน
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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41–42 รูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่มี
ความสัมพันธ์
แบบ
ฉาก-ด้าน-ด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิตสองรูป
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมที่มี
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน
แบบมุม-มุม-ด้าน แบบฉาก-ด้าน-ด้าน
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบฉาก - ด้าน - ด้าน
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่สัมพันธ์กันแบบฉาก - ด้าน - ด้าน
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่สัมพันธ์กันแบบฉาก - ด้าน - ด้าน
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบฉาก–ด้าน–ด้าน
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับ
รูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่มี
ความสัมพันธ์แบบ
ฉาก-ด้าน-ด้าน
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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คาบที่

หัวข้อ

15

43–44 สมบัติของ
รูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่ว

15-16

45–46 การนาไปใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
10. อธิบายสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และการนาไปใช้
แบบด้าน-ด้าน-ด้าน แบบมุม-มุม-ด้าน แบบฉาก-ด้าน-ด้าน
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
2. อธิบายความหมายและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
3. นาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปใช้ในการให้เหตุผลและ
การแก้ปัญหาที่กาหนด
ตัวชี้วัด
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิตสองรูป
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมที่มี
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน
แบบมุม-มุม-ด้าน แบบฉาก-ด้าน-ด้าน
10. อธิบายสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และการนาไปใช้
แบบด้าน-ด้าน-ด้าน แบบมุม-มุม-ด้าน แบบฉาก-ด้าน-ด้าน

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับสมบัติ
ของรูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่ว
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับการแก้
โจทย์ปัญหา
ความเท่ากัน
ทุกประการ
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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คาบที่

หัวข้อ

47–49 เส้นขนานและ
มุมภายใน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ
2. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการโดยใช้ความสัมพันธ์มากกว่า
1 แบบ
ตัวชี้วัด
11. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายใน
เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน เส้นขนาน
และรูปสามเหลี่ยม และการนาไปใช้
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ตรวจสอบการขนานกันของเส้นตรง โดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่าง
เส้นตรง
2. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนาน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้

- แบบฝึกหัด

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับเส้นขนาน
และมุมภายใน
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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คาบที่

หัวข้อ

50–51 เส้นขนานและ
มุมแย้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้

2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่นั้น
จะเท่ากัน
2.2 ถ้าเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงเท่ากันแล้วเส้นตรง
คู่นั้นจะขนานกัน
3. ค้นหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน
ของเส้นตัด เมื่อกาหนดให้เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง
4. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยู่
ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้
4.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วขนาดของ
มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันเท่ากับ180 องศา
4.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคูห่ นึ่ง ทาให้ขนาดของมุมภายใน
ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา แล้วเส้นตรงคู่นั้น
จะขนานกัน
5. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายใน โดยใช้สมบัติผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้
ตัวชี้วัด
11. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายใน
เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม และการนาไปใช้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับเส้นขนาน
และมุมแย้ง

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
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หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ - บรรยายและใช้สื่อ
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย ประกอบ
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
- แบบฝึกหัด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ตรวจสอบการเป็นมุมแย้งของมุมที่กาหนดให้ได้
2. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับมุมแย้ง
2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกัน และมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาด
เท่ากัน
2.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทาให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
แล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง
เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อ มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
4. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมแย้ง โดยใช้ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า เมื่อ
เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อมุมแย้ง
มีขนาดเท่ากัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

52–54 เส้นขนานและ ตัวชี้วัด
มุมภายนอกกับ 11. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายใน
มุมภายใน
เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม และการนาไปใช้
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาขนาดของมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกัน
ของเส้นตัด เมื่อกาหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งให้
2. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนาน
2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วมุมภายนอกและ
มุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน
2.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ทาให้มุมภายนอกและ
มุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน แล้ว
เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับเส้นขนาน
และมุมภายนอก
กับมุมภายใน
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้
- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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คาบที่

หัวข้อ

55–57 เส้นขนานและ
รูปสามเหลี่ยม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรง
คู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้าม
บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน
4. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน โดยใช้
ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้น
ขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกัน
ของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน
ตัวชี้วัด
11. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายใน
เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม และการนาไปใช้
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. พิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า ขนาดของมุมภายในทั้งสามมุมของ
รูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ 180 องศา

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- ใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการแนะนา
เกี่ยวกับเส้นขนาน
และรูปสามเหลี่ยม
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- แบบฝึกหัด

- สื่อ/เทคโนโลยี
(รูปภาพ/คลิป)
- เอกสารประกอบ
การเรียน

การประเมินผล
การเรียนรู้

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
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คาบที่

58-60

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
2. พิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม
ออกไป มุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของ
มุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น
3. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า
ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไปมุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะมี
ขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของ
มุมภายนอกนั้น
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล
การเรียนรู้
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4. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ค22102 ประจาภาคเรียนที่ 2 มีแผนการประเมินผล
การเรียนรู้ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง
30 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน)
รายการ
1. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การเลื่อนขนาน
2. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การสะท้อน
3. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การหมุน
4. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การประยุกต์ของการแปลงทาง
เรขาคณิต
5. ประเมินจากผลงานการประดิษฐ์รูปภาพ
จากการแปลงทางเรขาคณิตและนามา
ทรานเซสเลชัน
6. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
7. ประเมินจากรายงานการค้นคว้าวิธีพิสูจน์
ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
8. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส
9. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้
เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ
10. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูป

รูปแบบ
ของงาน

สัปดาห์ที่
มอบหมาย

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 1

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 2

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 3

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 4

ถัดจากวัน
มอบหมาย 1 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 1 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 1 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 5

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 6

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 6

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 7

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 8

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 11

กาหนดส่ง

ถัดจากวัน
มอบหมาย 1 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 5 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

เวลาที่นักเรียน
ควรใช้

คะแนน

60 นาที

0.5

60 นาที

0.5

60 นาที

0.5

60 นาที

0.5

60 นาที

0.5

60 นาที

0.5

60 นาที

1.0

60 นาที

0.5

60 นาที

0.5

30 นาที

0.5
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รายการ
11. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์
แบบด้าน-มุม-ด้าน
12. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์
แบบ มุม - ด้าน – มุม
13. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์
แบบ มุม – มุม – ด้าน
14 ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงา
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์
แบบ ด้าน - ด้าน – ด้าน
15. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การนาความรู้เรื่องความเท่ากัน
ทุกประการไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
16. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน
17. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง เส้นขนานและมุมแย้ง
18. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง เส้นขนานและมุมภายนอกกับ
มุมภายใน
19. ประเมินจากการทาใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

รูปแบบ
ของงาน

เวลาที่นักเรียน
ควรใช้

คะแนน

สัปดาห์ที่ 12

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

30 นาที

0.5

สัปดาห์ที่ 13

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

30 นาที

0.5

สัปดาห์ที่ 14

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

30 นาที

0.5

สัปดาห์ที่ 15

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

30 นาที

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 15

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60 นาที

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 16

30 นาที

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 17

30 นาที

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 18

30 นาที

0.5

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 19

60 นาที

0.5

900 นาที

10

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

งานเดี่ยว

รวม

สัปดาห์ที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย3 วัน
ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และ
ปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ค22102 ประจาภาคเรียนที่ 2
ได้กาหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง
หัวข้อการประเมิน
1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการทางาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10. ความสามารถในการตัดสินใจ

ดีเยี่ยม
(5)

ดีมาก
(4)

ผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
(3)
(2)

ปรับปรุง
(1)
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้งดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต

เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 7 คะแนน

4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 เรื่องความเท่ากันทุกประการ

เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 6 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 9 คะแนน

4.3.4 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4 เรื่องเส้นขนาน

เวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 8 คะแนน
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

1

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

1

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (60 นาที)
การแปลงทางเรขาคณิต
- การเลื่อนขนาน

- การสะท้อน

1. หาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบที่กาหนด
2. หาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและ
ภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน
3. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบ
ที่กาหนด
4. ตรวจสอบการเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบ
ที่กาหนด
1. หาภาพที่ได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบที่กาหนด
2. หาเส้นสะท้อนของการสะท้อน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและ
ภาพที่ได้จากการสะท้อน (สมการเส้นสะท้อน y=c, x=c, y=x และ
y= -x)
3. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบที่กาหนด
4. ตรวจสอบการเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบ
ที่กาหนด

30
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ
- การหมุน

- การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่กาหนด
2. หาจุดหมุน ขนาดของมุมที่เกิดจากการหมุน และทิศทางของ
การหมุน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนที่มี
จุดหมุนอยู่ในรูปต้นแบบและนอกรูปต้นแบบ
3. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่กาหนด
4. ตรวจสอบการเป็นภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่
กาหนด
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการแปลงทางเรขาคณิตที่กาหนดให้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
2. สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต
และใช้เทคโนโลยี
3. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการนาเสนอ
ชิ้นงานที่เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

แสดงวิธีทา 1 ข้อ

1

แสดงวิธีทา 2 ข้อ

4

7
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

แสดงวิธีทา 3 ข้อ

3

แสดงวิธีทา 3 ข้อ

3

การสอบย่อยครั้งที่ 2 (60 นาที)
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

บทกลับและการนาไปใช้

1. เขียนข้อความคาดการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังสอง
ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. พิสูจน์ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพื้นที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัสที่กาหนด โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกาลังสอง
ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
2. พิสูจน์ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับบทกลับของทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัสที่กาหนด
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
รวม
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

แสดงวิธีทา 5 ข้อ

5

แสดงวิธีทา 2 ข้อ

4

การสอบย่อยครั้งที่ 3 (60 นาที)
ความเท่ากันทุกประการ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ
ด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม,
ด้าน-ด้าน-ด้าน, มุม-มุม-ด้าน,
ฉาก-ด้าน-ด้าน, สมบัติสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
การนาไปใช้

1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ
ด้าน–มุม–ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน, มุม-มุม-ด้าน และ
ฉาก-ด้าน-ด้าน โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
2. นาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปใช้ในการให้เหตุผลและ
การแก้ปัญหาที่กาหนด
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ
2. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการโดยใช้ความสัมพันธ์
มากกว่า 1 แบบ
รวม
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ

คะแนน

แสดงวิธีทา 4 ข้อ

4

แสดงวิธีทา 2 ข้อ

4

การสอบย่อยครั้งที่ 4 (60 นาที)
เส้นขนาน
- เส้นขนาน และมุมภายใน

1. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายใน โดยใช้สมบัติผลบวก
ของขนาดของมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้
2. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมแย้ง โดยใช้ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า
- เส้นขนานและมุมแย้ง
เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน
- เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
ก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
3. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน โดยใช้
ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรง
คู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้าม
บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
1. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ทฤษฎีบท
ที่กล่าวว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไป
มุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของ
มุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น
รวม
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้
ในการสอบกลางภาค
การเลื่อนขนาน

การสะท้อน

การหมุน

การประยุกต์การแปลง
ทางเรขาคณิต

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและ
ภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน
2. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบที่กาหนด
1. หาเส้นสะท้อนของการสะท้อน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและ
ภาพที่ได้จากการสะท้อน(สมการเส้นสะท้อน y=c, x=c, y=x และ
y= -x)
2. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบที่กาหนด
1. หาจุดหมุน ขนาดของมุมที่เกิดจากการหมุน และทิศทางของ
การหมุน เมื่อกาหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุน ที่มี
จุดหมุนอยู่ในรูปต้นแบบและนอกรูปต้นแบบ
2. หาพิกัดของภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่กาหนด
3. ตรวจสอบการเป็นภาพที่ได้จากการหมุนของรูปต้นแบบที่กาหนด
การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการนาเสนอชิ้นงาน
ที่เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

คะแนนรวม

***แสดงวิธีทาแบบสั้น

แสดงวิธีทาอย่างละเอียด

(คะแนนเต็มรายข้อ)

(คะแนนเต็มรายข้อ)

1 ข้อ (2 คะแนน)

-

2

1 ข้อ (2 คะแนน)

-

2

1 ข้อ (2 คะแนน)

-

2

-

2 ข้อ (3 คะแนน)
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้
ในการสอบกลางภาค
ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและ
บทกลับ
การแก้ปัญหาที่กาหนด
โดยใช้ทฤษฎีบท
ปีทาโกรัส
รวม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับที่กาหนด
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์ของทฤษฎีบทปีทาโกรัส
บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้

***แสดงวิธีทาแบบสั้น

แสดงวิธีทาอย่างละเอียด

(คะแนนเต็มรายข้อ)

(คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนนรวม

-

2

2 ข้อ (1.5 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

6

6 ข้อ (11 คะแนน)

3 ข้อ (9 คะแนน)

20

1 ข้อ (2 คะแนน)

หมายเหตุ *** ข้อสอบแสดงวิธีทาแบบสั้น หมายถึง ข้อสอบที่แสดงวิธีการหาคาตอบ 2 ขั้นตอน
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาค เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ
ปลายภาค
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กัน
แบบด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม,
ด้าน-ด้าน-ด้าน, มุม-มุม-ด้าน,
ฉาก-ด้าน-ด้าน และ สมบัติของ
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

การนาไปใช้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน,
มุม-มุม-ด้าน และฉาก-ด้าน-ด้าน
2. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
สองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน,
มุม-มุม-ด้าน และฉาก-ด้าน-ด้าน
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ ด้าน–มุม–ด้าน,
มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน, มุม-มุม-ด้าน และฉาก-ด้าน-ด้าน
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้
4. นาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปใช้ในการให้เหตุผลและ
การแก้ปัญหาที่กาหนด
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ
2. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการโดยใช้ความสัมพันธ์
มากกว่า 1 แบบ

***แสดงวิธีทาแบบสั้น แสดงวิธีทาอย่างละเอียด คะแนนรวม
(คะแนนเต็มรายข้อ)

(คะแนนเต็มรายข้อ)

2 ข้อ (2 คะแนน)

2 ข้อ (3 คะแนน)

10

2 ข้อ (2 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

7

37
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ
ปลายภาค
เส้นขนานและมุมภายใน
เส้นขนานและมุมแย้ง
เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุม
ภายใน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนานกับมุมภายใน มุมแย้ง
และมุมภายนอกกับมุมภายใน ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้
2. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายใน โดยใช้สมบัติผลบวกของ
ขนาดของมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้
3. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมแย้ง โดยใช้ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า เมื่อ
เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อ
มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
4. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน โดยใช้
ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้น
ขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้าม
บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน

***แสดงวิธีทาแบบสั้น แสดงวิธีทาอย่างละเอียด
(คะแนนเต็มรายข้อ)

(คะแนนเต็มรายข้อ)

5 ข้อ (2 คะแนน)

-

คะแนน
รวม
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบ
ปลายภาค
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. พิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า ขนาดของมุมภายในทั้งสามมุมของ
รูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ 180 องศา
2. พิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม
ออกไป มุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของ
มุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น
3. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ทฤษฎีบท
ที่กล่าวว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไปมุมภายนอกที
เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่
มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น

รวม
หมายเหตุ *** ข้อสอบแสดงวิธีทาแบบสั้น หมายถึง ข้อสอบที่แสดงวิธีการหาคาตอบ 2 ขั้นตอน

***แสดงวิธีทาแบบสั้น แสดงวิธีทาอย่างละเอียด

คะแนน
รวม

(คะแนนเต็มรายข้อ)

(คะแนนเต็มรายข้อ)

-

1 ข้อ (3 คะแนน)

3

9 ข้อ (18 คะแนน)

4 ข้อ (12 คะแนน)

30

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 รหัสวิชา ค23101
1.5 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา............
ครูผู้สอน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้
กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร กราฟกับการนาไปใช้
ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและ
กราฟ โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ความคล้าย รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน และการนาไปใช้
พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ได้แก่ ปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย ทรงกลม พีระมิดยอดตัด กรวยยอดตัด ความหนาแน่น และการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว
อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์ บทกลับของมุมพื้นฐานและ
มุมที่สัมพันธ์กับมุมพื้นฐานและการนาไปใช้ การหาพื้นที่ของ sector segment
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem- solving approach) การสืบสวน
(inquiry) การทาโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind mapping)
การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
แนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วัดและประเมิน ผลตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีการที่ห ลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2
2. ตัวชี้วัด
1. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
2. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
3. อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอื่น ๆ
4. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ
5. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา
6. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
7. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
8. เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตร ในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการ
วัดได้อย่างเหมาะสม
9. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
10. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
11. แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง ความสูง โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ
12. หาพื้นที่ของ sector และ segment
13. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
14. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
16. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
17. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนาความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อื่น ๆ
18. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3

คาบที่

สัปดาห์ที่

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
หัวข้อ
1. กราฟ
1.1 กราฟแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสอง
ชุดที่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้น
1

1-2

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

ตัวชี้วัด
1. เขียนกราฟแสดงความ
เกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นได้
2. อ่านและแปลความหมายของ
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นได้
3. เขียนกราฟแสดงความ
เกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง
กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
2. ครูให้นักเรียนสังเกตและ
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นจากใบ
กิจกรรม Treasure Hunt ,
Descartes and the Fry
3. ให้นักเรียนทาใบกิจกรรม
เรื่อง กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
4. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
แล้วให้นักเรียนเขียนคาตอบ
ของคาถามแต่ละข้อคาถาม

1. ใบความรู้ เรื่อง กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสอง
ชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
2. ใบกิจกรรม “Treasure Hunt”
3. ใบกิจกรรม “Descartes and
the Fry”
4.ใบกิจกรรม เรื่อง กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสอง
ชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
5. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง กราฟ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

1. ตรวจใบกิจกรรม
“Treasure Hunt”
2. ตรวจใบกิจกรรม
“Descartes and the Fry”
3. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง
กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
4. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
5. สังเกตพฤติกรรม

1-2

คาบที่

สัปดาห์ที่

4

3-5

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1.2 กราฟของ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร

ตัวชี้วัด
2. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ตรวจสอบการเป็นสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรของสมการที่
กาหนดให้ได้
2. หาคู่อันดับที่สอดคล้องกับ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่
กาหนดให้ได้
3. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรที่กาหนดให้ได้
4. อธิบายลักษณะที่สาคัญบาง
ประการของกราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรที่กาหนดให้ได้

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง
กราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร
2. ครูให้นักเรียนทาใบ
กิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบ
การเป็นสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร
3. ให้นักเรียนทาใบกิจกรรม
เรื่อง การหาคู่อันดับที่
สอดคล้องกับสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร
4. .ครูให้นักเรียนทาใบ
กิจกรรม เรื่อง การเขียนกราฟ
ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
5. ครูให้นักเรียนทาใบ
กิจกรรม เรื่อง ลักษณะสาคัญ
บางประการของกราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

1. ใบความรู้ เรื่อง กราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบ
การเป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
3.ใบกิจกรรม เรื่อง การหาคู่อันดับ
ที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร
4. ใบกิจกรรม เรื่อง การเขียน
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร
5. ใบกิจกรรม เรื่อง ลักษณะสาคัญ
บางประการของกราฟของสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร
6. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง กราฟ
ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
ตรวจสอบการเป็นสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร
2. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
หาคู่อันดับที่สอดคล้องกับ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
3. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร
4. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง
ลักษณะสาคัญบางประการ
ของกราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร
5. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
6. สังเกตพฤติกรรม

คาบที่

สัปดาห์ที่

5

หัวข้อ

1.3 กราฟกับการ
นาไปใช้

2-3

6-8

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

6. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
แล้วให้นักเรียนเขียนคาตอบ
ของคาถามแต่ละข้อคาถาม
ตัวชี้วัด
1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง
2. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น กราฟกับการนาไปใช้
สองตัวแปร
2. ครูให้นักเรียนทาใบ
13. เลือกใช้กลยุทธ์ในการ
กิจกรรม เรื่อง กราฟกับการ
แก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ นาไปใช้
14. ใช้ความรู้ทักษะและ
3. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
บอลกระทบพื้น และใบ
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา กิจกรรม เรื่อง คู่ของใคร แล้ว
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาโดย
เหมาะสม
ใช้วิธีการที่หลากหลาย
17. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆใน
4. ครูให้นักเรียนใช้โปรแกรม
คณิตศาสตร์และนาความรู้
Microsoft Excel / โปรแกรม
หลักการกระบวนการทาง
The geometer’s
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
sketchpad (gsp.) ในการ
ศาสตร์อื่น ๆ
เขียนกราฟ แสดง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. ใบความรู้ เรื่อง กราฟกับการ
นาไปใช้
2. ใบกิจกรรม เรื่อง กราฟกับการ
นาไปใช้
3. ใบกิจกรรม เรื่องบอลกระทบพื้น
4. ใบกิจกรรม เรื่อง คู่ของใคร
5.โปรแกรม Microsoft Excel /
โปรแกรม The geometer’s
sketchpad (gsp.)
6. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง กราฟ
กับการนาไปใช้
7. แบบทดสอบประจาหน่วย

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง
กราฟกับการนาไปใช้
2. ใบกิจกรรม เรื่อง บอล
กระทบพื้น
3. ใบกิจกรรม เรื่อง คู่ของใคร
4. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
5. ตรวจแบบทดสอบประจา
หน่วย
6. สังเกตพฤติกรรม

2-3

3-4

คาบที่

สัปดาห์ที่

6

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ที่กาหนด โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายได้
2. ใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรม
6-8
Microsoft Excel / โปรแกรม
The geometer’s sketchpad
(gsp.) ในการเขียนกราฟ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สองปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นได้
2. ระบบสมการเชิง ตัวชี้วัด
เส้น
3. อ่านและแปลความหมาย
2.1 ระบบสมการ กราฟของระบบสมการเชิงเส้น
9-10 เชิงส้นสองตัวแปร สองตัวแปรและกราฟอื่น
18. มึความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. ใบความรู้ เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การสร้าง
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
3. โปรแกรม GSP หรือโปรแกรม
อื่นๆ

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
สร้างระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร
2. สังเกตพฤติกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สองปริมาณที่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้น
5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
แล้วให้นักเรียนเขียนคาตอบ
ของคาถามแต่ละข้อคาถาม

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร แล้วอธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรและการเขียน
กราฟ โดยให้นักเรียนสังเกต
ลักษณะของกราฟที่มีหนึ่ง

3-4

คาบที่

สัปดาห์ที่

7

9-10

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนกราฟของระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรและแปล
ความหมายกราฟของระบบ
สมการได้
2. หาคาตอบของระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรจากกราฟที่
กาหนดให้ได้
3. มีความคิดคล่องในการสร้าง
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ที่แตกต่างกันจานวนมากในเวลา
ที่จากัดได้

คาตอบ ไม่มีคาตอบ และมี
หลายคาตอบ
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
การสร้างระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร แล้วให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มสร้างระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรที่แตกต่าง
กันจานวนมาก พร้อมเขียน
กราฟ ในเวลา 20 นาที
3. ครูใช้โปรแกรม GSP หรือ
โปรแกรมอื่นๆ เขียนกราฟ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรที่นักเรียนสร้างในข้อ 2
เพื่อตรวจสอบคาตอบของ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

4-5

คาบที่

สัปดาห์ที่

8

11-15

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

2.2 การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรและกราฟ

ตัวชี้วัด
4. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรและนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ
13. เลือกใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
16. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การ
สื่อความหมาย และการนาเสนอ
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลงมือแก้ปัญหาระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายได้
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาเสนอ

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การ
แก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร แล้วอธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร แล้วให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรมากกว่าหนึ่ง
วิธี พร้อมตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
หน้าชั้นเรียน

1. ใบความรู้ เรื่อง การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร
2. สังเกตพฤติกรรม

คาบที่

สัปดาห์ที่

9

หัวข้อ

2.3 โจทย์ระบบ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร

6-7

16-19

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน
ได้
ตัวชี้วัด
4. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรและนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่
กาหนดโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยาได้
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน

4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร แล้ว
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการแก้
โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้
โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. ใบความรู้ เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร
3. แบบทดสอบประจาหน่วย

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร
2. ตรวจแบบทดสอบประจา
หน่วย
3. สังเกตพฤติกรรม

6-7

7

คาบที่

สัปดาห์ที่

10

16-19

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลายได้
3. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรของแต่ละกลุ่ม
หน้าชั้นเรียนได้

โพลยา และใช้วิธีการแก้โจทย์
ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธี พร้อม
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้โจทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร หน้าชั้นเรียน
4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้โจทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร
1. ครูให้นักเรียนนารูปภาพ
หรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูป
เรขาคณิตสองมิติที่คล้ายกัน
มานาเสนอหน้าชั้นเรียนแล้ว

1. รูปภาพหรือสิ่งของที่มีลักษณะ
เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติที่คล้ายกัน
2. ใบความรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตที่
คล้ายกัน

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
คล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยม
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
3. สังเกตพฤติกรรม

3. ความคล้าย
ตัวชี้วัด
3.1. รูปเรขาคณิตที่ 5. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
20-21
คล้ายกัน
คล้ายในการให้เหตุผลและการ
แก้ปัญหา

7

คาบที่

สัปดาห์ที่

11

20-21

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายการ
คล้ายกันของรูปเรขาคณิตพร้อม
ยกตัวอย่างได้
2. อธิบายสมบัติการคล้ายกันของ
รูปหลายเหลี่ยมได้
3. ตรวจสอบการคล้ายกันของรูป
หลายเหลี่ยมสองรูปที่กาหนดได้

ให้นักเรียนที่เหลือร่วมกัน
อภิปรายการคล้ายกันของรูป
เรขาคณิตที่นาเสนอ
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้
นักเรียนสังเกตลักษณะการ
คล้ายกันของรูปเรขาคณิตสอง
มิติ
3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง รูป
เรขาคณิตที่คล้ายกันแล้ว
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสมบัติ
การคล้ายกันของรูปเรขาคณิต
และรูปหลายเหลี่ยม
4. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
การคล้ายกันของรูปหลาย
เหลี่ยม แล้วให้นักเรียน
ตรวจสอบการคล้ายกันของรูป
หลายเหลี่ยมที่กาหนด

3. ใบกิจกรรม เรื่อง การคล้ายกัน
ของรูปหลายเหลี่ยม
4. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง รูป
เรขาคณิตที่คล้ายกัน

การประเมิน

7

8

คาบที่

สัปดาห์ที่

12

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

5. ครูสุ่มนักเรียนให้นาเสนอ
ผลการตรวจสอบการคล้ายกัน
ของรูปหลายเหลี่ยมแต่ละคู่
20-21
หน้าชั้นเรียน
6. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปสมบัติการคล้ายกัน
ของรูปหลายเหลี่ยม
3.2 รูปสามเหลี่ยมที่ ตัวชี้วัด
1. ครูให้นักเรียนนารูปภาพ
คล้ายกัน
5. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
หรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูป
คล้ายในการให้เหตุผลและการ สามเหลี่ยมที่คล้ายกันมา
แก้ปัญหา
นาเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วให้
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนที่เหลือร่วมกัน
1. อธิบายความหมายของรูป
อภิปรายการคล้ายกันของรูป
22-24
สามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน
สามเหลี่ยมที่นาเสนอ
พร้อมยกตัวอย่างได้
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
2. อธิบายสมบัติการคล้ายกันของ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน นักเรียนสังเกตลักษณะการ
พร้อมยกตัวอย่างได้
คล้ายกันของรูปสามเหลี่ยม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. รูปภาพหรือสิ่งของที่มีลักษณะ
เป็นรูปสามเหลี่ยม
2. ใบความรู้ เรื่อง รูปสามเหลี่ยมที่
คล้ายกัน
3. ใบกิจกรรม เรื่อง การคล้ายกัน
ของรูปสามเหลี่ยม
4. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง รูป
สามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
คล้ายกันของรูปสามเหลี่ยม
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
3. สังเกตพฤติกรรม

8

คาบที่

สัปดาห์ที่

13

22-24

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

3. ตรวจสอบการคล้ายกันของรูป 3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง รูป
สามเหลี่ยมสองรูปที่กาหนดได้
สามเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้ว
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสมบัติ
การคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยม
4. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
การคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยมแล้วให้นักเรียน
ตรวจสอบการคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยมที่กาหนด
5. ครูสุ่มนักเรียนให้นาเสนอ
ผลการตรวจสอบการคล้ายกัน
ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละคู่
หน้าชั้นเรียน
6. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปสมบัติการคล้ายกัน
ของรูปสามเหลี่ยม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

คาบที่

สัปดาห์ที่

14

หัวข้อ
3.3 การนาไปใช้

8

22-24

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
5. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
คล้ายในการให้เหตุผลและการ
แก้ปัญหา
15. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์
จริงที่กาหนด(นอกห้องเรียน)
โดยใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่
คล้ายกันได้

1. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
การหาความสูงของอาคาร
เรียน เสาธง หรือต้นไม้
2. ครูพานักเรียนไปเก็บข้อมูล
นอกห้องเรียนเพื่อนามาใช้ใน
การหาความสูงของอาคาร
เรียน เสาธง หรือต้นไม้ โดย
บันทึกข้อมูลในใบกิจกรรม
และหาคาตอบของปัญหา
สถานการณ์จริงที่กาหนด
3. ครูพานักเรียนกลับเข้า
ห้องเรียนแล้วครูให้นักเรียน
นาเสนอข้อมูลและแนว
ทางการค้นหาคาตอบ
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลและแนวทางการหา

1. ใบกิจกรรม เรื่อง การหาความ
สูงของอาคารเรียน เสาธง หรือ
ต้นไม้
2. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง การ
นาความรู้โดยใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมคล้าย
3. ทดสอบประจาหน่วย

การประเมิน
1. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
2. ตรวจแบบทดสอบประจา
หน่วย
3. สังเกตพฤติกรรม

9

10

11

คาบที่

สัปดาห์ที่

15

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. รูปภาพที่มีลักษณะเป็น ปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลมหรือสิ่งของที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับรูปเรขาคณิตสามมิติ
2. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม
3. ใบกิจกรรม เรื่อง รูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง รูป
คลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
2. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง รูป
เรขาคณิตสามมิติที่ได้จากรูป
คลี่
3. สังเกตพฤติกรรม

ความสูงของอาคารเรียน เสา
ธง หรือต้นไม้
5. ครูสรุปแนวคิดและแนว
ทางการหาความสูงของอาคาร
เรียน เสาธง หรือต้นไม้
6. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
แล้วให้นักเรียนเขียนคาตอบ
ของคาถามแต่ละข้อคาถาม

25-27

28-30 สอบกลางภาคเรียน
4. พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร
4.1 รูปเรขาคณิต
สามมิติ
31

กิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
6. อธิบายลักษณะและสมบัติของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวย และทรงกลม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลมได้

1. ครูให้นักเรียนนารูปภาพที่
มีลักษณะเป็น ปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลมหรือสิ่งของที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับรูปเรขาคณิตสาม
มิติเหล่านั้น แล้วนาเสนอหน้า
ชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนที่
เหลือร่วมกันอภิปรายลักษณะ
ของปริซึม พีระมิด

11

คาบที่

สัปดาห์ที่

16

31

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

2. หารูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่กาหนดให้ได้
3. หารูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้
จากรูปคลี่ที่กาหนดให้ได้

ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลมที่นาเสนอ
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้
นักเรียนสังเกตลักษณะของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวย และทรงกลม
3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง
ลักษณะและสมบัติของปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม
4. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ แล้วให้นักเรียนตรวจสอบ
รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่กาหนด
5. ครูสุ่มนักเรียนให้นาเสนอ
ผลการตรวจสอบรูปคลี่ของรูป

4. ใบกิจกรรม เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามมิติที่ได้จากรูปคลี่
5. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง
ลักษณะของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

การประเมิน

11

คาบที่

สัปดาห์ที่

17

31

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
เรขาคณิตสามมิติในแต่ละ
แบบหน้าชั้นเรียน
6. ครูแจก ใบกิจกรรม เรื่อง
รูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้จาก
รูปคลี่ แล้วให้นักเรียนหารูป
เรขาคณิตสามมิติที่สอดคล้อง
กับรูปคลี่ที่กาหนด
7. ครูสุ่มนักเรียนให้นาเสนอ
ผลการหารูปเรขาคณิตสามมิติ
ที่สอดคล้องกับรูปคลี่ที่
กาหนด หน้าชั้นเรียน
8. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปคลี่และรูปเรขาคณิตสามมิติ
9. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
เรื่อง ลักษณะของปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

คาบที่

สัปดาห์ที่
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หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

4.2 ปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม

ตัวชี้วัด
7. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวย และทรงกลม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.อธิบายหลักการหาปริมาตร
ของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวยและทรงกลมที่กาหนดได้
2. หาปริมาตรของปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและ
ทรงกลมที่กาหนดได้
3. ลงมือแก้ปัญหาปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวยและทรงกลมที่กาหนดโดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยาและใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายได้

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การ
หาปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลม แล้วอธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา
ปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลม
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
การหาปริมาตรของปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม แล้วให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มแก้ปัญหาปริมาตร
ของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลม โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา และใช้วิธีการแก้โจทย์

1. ใบความรู้ เรื่อง การหาปริมาตร
ของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวยและทรงกลม
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การหา
ปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม
3. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง การ
หาปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม

1.ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
หาปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลม
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
เรื่อง การหาปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวยและทรงกลม
3. สังเกตพฤติกรรม

คาบที่

สัปดาห์ที่
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11-13 32-37

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้โจทย์ปัญหาปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวยและทรงกลมของแต่ละกลุ่ม
หน้าชั้นเรียนได้

ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธี พร้อม
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
ปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลมหน้าชั้นเรียน
4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
ปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลม
5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
เรื่อง การหาปริมาตรของปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและ
ทรงกลม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

13

คาบที่

สัปดาห์ที่

20

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

4.3 ปริมาตรของ
ตัวชี้วัด
พีระมิดยอดตัดและ 7. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
กรวยยอดตัด
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวย และทรงกลม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการหาปริมาตร
ของพีระมิดยอดตัด และกรวย
ยอดตัดที่กาหนดได้
38-39
2. หาปริมาตรของพีระมิดยอด
ตัด และกรวยยอดตัดที่กาหนดได้
3. ลงมือแก้ปัญหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และกรวยยอดตัด
ที่กาหนดโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
และใช้วิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การ
หาปริมาตรของพีระมิดยอด
ตัด และกรวยยอดตัด
แล้วอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
การหาปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัด และกรวยยอดตัด

สื่อการเรียนรู้

1. ใบความรู้ เรื่อง การหาปริมาตร
ของพีระมิดยอดตัด และกรวยยอด
ตัด
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การหา
ปริมาตรของพีระมิดยอดตัด และ
กรวยยอดตัด
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง การ 3. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง การ
หาปริมาตรของพีระมิดยอดตัด หาปริมาตรของพีระมิดยอดตัด
และกรวยยอดตัด
และกรวยยอดตัด
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดง
วิธีการหาปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัด และกรวยยอดตัดพร้อม
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอ กระบวนการแก้ปัญหา
และวิธีการหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และกรวยยอด
ตัดหน้าชัน้ เรียน

การประเมิน
1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
หาปริมาตรของพีระมิดยอด
ตัด และกรวยยอดตัด
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
3. สังเกตพฤติกรรม

คาบที่

สัปดาห์ที่

21

หัวข้อ

13

38-39

14

4.4 พื้นที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย
40-42 และทรงกลม

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

4. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการ
วัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
5. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัด และกรวยยอดตัดที่
กาหนดของแต่ละกลุ่มหน้าชั้น
เรียนได้

4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการหา
ปริมาตรของพีระมิดยอดตัด
และกรวยยอดตัด
5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
เรื่อง การหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และกรวย
ยอดตัด

ตัวชี้วัด
7. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวย และทรงกลม

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การ
แก้ปัญหา พื้นที่ผิวของปริซึม
พีระมิดทรงกระบอก กรวย
และทรงกลมแล้วอธิบาย
แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
พื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. ใบความรู้ เรื่อง การแก้ปัญหา
พื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การแก้ปัญหา
พื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
แก้ปัญหาพื้นที่ผิวของปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลม
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
3. สังเกตพฤติกรรม

14

คาบที่

สัปดาห์ที่
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40-42

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการหาพื้นที่ผิว
ของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวยและทรงกลมที่กาหนดได้
2. หาพื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม
ที่กาหนดได้
3. ลงมือแก้ปัญหาพื้นที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวยและทรงกลมที่กาหนดโดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยาและใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายได้
4. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และนาเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
พื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ทรงกระบอก กรวย และทรง 3. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง การ
กลม
แก้ปัญหาพื้นที่ผิวของปริซึม
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
พีระมิด ทรงกระบอก
การแก้ปัญหาพื้นที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวย และทรงกลมแล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหา
พื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลมโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา และใช้วิธีการแก้ปัญหา
มากกว่าหนึ่งวิธี พร้อม
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา

การประเมิน

14

คาบที่

สัปดาห์ที่
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หัวข้อ

40-42

4.5 การนาไปใช้
(การหาความ
43-46
15-16
หนาแน่น และการ
แก้ปัญหาใน

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม พื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด
ของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลมหน้าชั้นเรียน
4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
พื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลม
5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
เรื่อง การแก้ปัญหาพื้นที่ผิว
ของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลม
ตัวชี้วัด
1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การ
9. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ หาความหนาแน่น และการ
ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง
ในสถานการณ์ต่างๆ
ๆ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ

สื่อการเรียนรู้

1. .ใบความรู้ เรื่อง การหาความ
หนาแน่น และการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว

การประเมิน

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
หาความหนาแน่น และการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ

คาบที่

สัปดาห์ที่
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15-16 43-46

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

สถานการณ์ต่าง ๆ
โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปริมาตร
และพื้นที่ผิว)

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายได้
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และนาเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้

ปริมาตรและพื้นที่ผิว แล้ว
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการหา
ความหนาแน่น และการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง
ๆ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรและพื้นที่ผิว
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
การหาความหนาแน่น และ
การแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรและพื้นที่ผิว แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหา
ที่กาหนด โดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธี
พร้อมตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอ กระบวนการ

2. ใบกิจกรรม เรื่อง การหาความ
หนาแน่น และการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นที่ผิว
3. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง การ
หาความหนาแน่น และการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและ
พื้นที่ผิว
4. แบบทดสอบประจาหน่วย

โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตร
และพื้นที่ผิว
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
3. ตรวจแบบทดสอบประจา
หน่วย
4. สังเกตพฤติกรรม

คาบที่

สัปดาห์ที่

25

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

15-16 43-46

5. อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ
16-18 47-53 5.1 อัตราส่วน
ตรีโกณมิติของค่า

ตัวชี้วัด
11. แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง
ความสูง โดยใช้อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ

กิจกรรมการเรียนรู้
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
หน้าชั้นเรียน
4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
เรื่อง การหาความหนาแน่น
และการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและ
พื้นที่ผิวแล้วให้นักเรียนเขียน
คาตอบของคาถามแต่ละข้อ
คาถาม
1. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง
ความคล้าย โดยให้นักเรียน
พับกระดาษรูปสามเหลี่ยม
ด้านเท่ามุมเท่าที่มีความยาว
ด้านละ 2 หน่วย โดยให้

สื่อการเรียนรู้

1. ใบความรู้ เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ
2. ใบกิจกรรม เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ

การประเมิน

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง ส่วน
กลับของมุมพื้นฐานและมุมที่
สัมพันธ์กับมุมพื้นฐาน

คาบที่

สัปดาห์ที่

26

16-18 47-53

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ไซน์ โคไซน์
แทนเจนต์ (4 คาบ)
5.2 ส่วนกลับของ
มุมพื้นฐานและมุมที่
สัมพันธ์กับมุม
พื้นฐาน (3 คาบ)

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ พร้อม
ยกตัวอย่างได้
2. หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ
รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่
กาหนดให้ได้
3. บอกค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของมุม 30  , 45  , 60 
4. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้
ตารางได้
5. หาส่วนกลับของมุมพื้นฐาน
และมุมที่สัมพันธ์กับมุมพื้นฐานได้

นักเรียนสังเกตขนาดของทั้ง
สามมุมในแต่ละรูปแล้ว
เปรียบเทียบกัน จากนั้นหา
ค่าความยาวของแต่ละด้าน
ของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูป
นั้น
2. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ แล้ว
อธิบายความหมาย แนวคิด
เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ
3. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มหาค่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติที่กาหนด
4. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
แล้วให้นักเรียนเขียนคาตอบ
ของแต่ละข้อคาถาม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

3. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง
3. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
4. สังเกตพฤติกรรม
4. ใบความรู้ เรื่อง ส่วนกลับของ
มุมพื้นฐานและมุมที่สัมพันธ์กับมุม
พื้นฐาน
5. ใบกิจกรรม เรื่อง ส่วนกลับของ
มุมพื้นฐานและมุมที่สัมพันธ์กับมุม
พื้นฐาน
6. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง ส่วน
กลับของมุมพื้นฐานและมุมที่
สัมพันธ์กับมุมพื้นฐาน

คาบที่

สัปดาห์ที่
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16-18 47-53

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
5. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง
ส่วนกลับของมุมพื้นฐานและ
มุมที่สัมพันธ์กับมุมพื้นฐาน
แล้วอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
ส่วนกลับอัตราส่วนตรีโกณมิติ
6. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
ส่วนกลับของมุมพื้นฐานและ
มุมที่สัมพันธ์กับมุมพื้นฐาน
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหา
ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติที่
กาหนด
7. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปการหาส่วนกลับของ
มุมพื้นฐานและมุมที่สัมพันธ์
กับมุมพื้นฐาน
8. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
เรื่อง ส่วนกลับของมุม
พื้นฐานและมุมที่สัมพันธ์กับ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

คาบที่

สัปดาห์ที่
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หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

16-18 47-53
5.3 การนาไปใช้
(การหาพื้นที่ของ
sector และ
segment)

18-19 54-57

ตัวชี้วัด
12. การหาพื้นที่ sector และ
segment
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของ
sector และ segment ได้
2. หาพื้นที่ของ sector และ
segment ที่กาหนดได้
3. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์
จริงที่กาหนด (นอกห้องเรียน)
โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

มุมพื้นฐาน แล้วให้นักเรียน
เขียนคาตอบของคาถามแต่ละ
ข้อคาถาม
1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง
แนวคิดเกี่ยวกับsector และ
segment แล้วให้นักเรียน
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
sector และ segment
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
การหาพื้นที่ของ sector และ
segment แล้วให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มหาพื้นที่ของ sector
และ segment ที่กาหนด
3. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง
การแก้ปัญหาอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ พื้นที่ของ sector
และ segment

1. ใบความรู้ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับ
sector และ segment
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การหาพื้นที่
ของ sector และ segment
3. ใบกิจกรรม เรื่อง การแก้ปัญหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติ พื้นที่ของ
sector และ segment
4. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง
แนวคิดเกี่ยวกับ sector และ
segment
5. แบบทดสอบประจาหน่วย

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
หาพื้นที่ของ sector และ
segment
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้
3. ตรวจแบบทดสอบประจา
หน่วย
4. สังเกตพฤติกรรม

คาบที่

สัปดาห์ที่
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หัวข้อ

18-19 54-57

20

58-60 สอบปลายภาค

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
4. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้
เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับ sector
และ segment แล้วให้
นักเรียนเขียนคาตอบของแต่
ละข้อคาถาม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 6 ครั้ง
30
คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20
คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30
คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน)
รายการ
1. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง กราฟ
2. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

รูปแบบ
ของงาน
งานเดี่ยว/กลุ่ม
งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียนควรใช้

คะแนน

สัปดาห์ที่
2
สัปดาห์ที่
5

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

60 นาที

2

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

60 นาที

2
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รายการ
3. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง ความคล้าย
4. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
5. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ

รูปแบบ
ของงาน
งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียนควรใช้

คะแนน

สัปดาห์ที่
8
สัปดาห์ที่
14
สัปดาห์ที่
17

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

60 นาที

2

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

60 นาที

2

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

60 นาที

2

300 นาที

10

งานเดี่ยว/กลุ่ม
งานเดี่ยว/กลุ่ม
รวม

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก
ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง

หัวข้อการประเมิน
1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการทางาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10. ความสามารถในการตัดสินใจ

ดีเยี่ยม
(5)

ดีมาก
(4)

ผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
(3)
(2)

ปรับปรุง
(1)
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 6 ครั้ง (30 คะแนน)
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 6 ครั้ง ดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1
4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3
4.3.4 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4
4.3.4 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 5
4.3.4 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 6

เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
รวม

5
5
5
5
5
5
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ ของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ชั่วโมง
ที่สอน
การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที)
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

2

กราฟกับการนาไปใช้

3

รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร

5
5

1. อ่านและแปลความหมายของกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้
2. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้
1. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่กาหนดให้ได้
2. อธิบายลักษณะที่สาคัญบางประการของกราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่กาหนดให้ได้

1. ลงมือแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้
2. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

-

3 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

3

-

2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

2

-

5 ข้อ 5 คะแนน

5

-

2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

2
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จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ชั่วโมง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่สอน
โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร
รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที)

4

ลงมือแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้

9

รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน

2

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

2

การนาไปใช้

3

รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 4 (50 นาที)
รูปเรขาคณิตสามมิติ

7

ปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

6

1

ตรวจสอบการคล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยมสองรูปที่
กาหนดได้
ตรวจสอบการคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่กาหนด
ได้
ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงที่กาหนด(นอกห้องเรียน)
โดยใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันได้

อธิบายลักษณะของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลมได้
1. หาปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและ
ทรงกลมที่กาหนดได้

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

-

2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

3

-

4 ข้อ 5 คะแนน

5

-

1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

1

-

1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

2

-

1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

2

-

3 ข้อ 5 คะแนน

5

-

1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

1

-

2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

3
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จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ชั่วโมง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่สอน

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

-

1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

1

-

4 ข้อ 5 คะแนน

5

-

1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

2

-

2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

3

-

3 ข้อ 5 คะแนน

5

2. ลงมือแก้ปัญหาปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรงกลมที่กาหนดโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาและใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายได้
ปริมาตรของพีระมิดยอดตัดและกรวย
ยอดตัด
รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 5 (50 นาที)
พื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
การนาไปใช้

รวม

2

1. หาปริมาตรของพีระมิดยอดตัด และกรวยยอดตัดที่
กาหนดได้

9
3
4

7

หาพื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลมที่กาหนดได้
1. ลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายได้
2. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้
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จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ชั่วโมง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่สอน
การสอบย่อยครั้งที่ 6 (50 นาที)
อัตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์
โคไซน์ แทนเจนต์

3

ส่วนกลับของมุมที่มีขนาดตั้งแต่ 0  360 
การนาไปใช้ การหาพื้นที่ของ sector
segment

4

รวม
รวมทั้งหมด

11
48

4

1. หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่
กาหนดให้ได้
2. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้ตารางได้
หาส่วนกลับของมุมพื้นฐานและมุมที่สัมพันธ์กับมุมพื้นฐาน
ได้
1. อธิบายความหมายของ sector และ segment ได้
2. หาพื้นที่ของ sector และ segment ที่กาหนดได้
3. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงที่กาหนด
(นอกห้องเรียน) โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติได้

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

-

1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

1

-

1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

1

-

2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

3

-

4 ข้อ 5 คะแนน
23 ข้อ 30 คะแนน

5
30

38
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ .............................................................. เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ชั่วโมง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่สอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กราฟ
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

2

กราฟกับการนาไปใช้

3

รวม
5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสมการเชิงเส้น
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
5
แปร

1. อ่านและแปลความหมายของกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้
2. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้
1. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่กาหนดให้ได้
2. อธิบายลักษณะที่สาคัญบางประการของกราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่กาหนดให้ได้

1. ลงมือแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

-

2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

3

-

2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

3

-

5 ข้อ 5 คะแนน

6

-

2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

3

39
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ชั่วโมง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่สอน

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

-

2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

4

-

4 ข้อ 5 คะแนน

7

-

1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

1

-

1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 1.5

-

3 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 4.5

2. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้
โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร
รวม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความคล้าย
รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน

9

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

2

การนาไปใช้

3
รวม

4

2

7

ลงมือแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้

ตรวจสอบการคล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยมสองรูปที่
กาหนดได้
ตรวจสอบการคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่กาหนด
ได้
ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงที่กาหนด(นอกห้องเรียน)
โดยใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันได้

-

5 ข้อ 7 คะแนน

7
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ............................................................ เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ชั่วโมง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่สอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กราฟ
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

2

กราฟกับการนาไปใช้

3

รวม
5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสมการเชิงเส้น
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
5
แปร

1. อ่านและแปลความหมายของกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้
2. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้
1. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่กาหนดให้ได้
2. อธิบายลักษณะที่สาคัญบางประการของกราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่กาหนดให้ได้

1. ลงมือแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

-

1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

1

-

1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

2

-

2 ข้อ 3 คะแนน

3

-

1 ข้อ ข้อละ 2คะแนน

2
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จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ชั่วโมง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่สอน

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

-

1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

2

-

2 ข้อ 4 คะแนน

4

-

2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

3

-

2 ข้อ 3 คะแนน

3

-

1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

3

2. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้
โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร
รวม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความคล้าย
การนาไปใช้

4

ลงมือแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้

9
3

รวม
3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นที่ผิวและปริมาตร
ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก
4
พีระมิด กรวย และทรงกลม

ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงที่กาหนด(นอกห้องเรียน)
โดยใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันได้

1. หาปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและ
ทรงกลมที่กาหนดได้
2. ลงมือแก้ปัญหาปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวยและทรงกลมที่กาหนดโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาและใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายได้

42
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ชั่วโมง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่สอน
ปริมาตรของพีระมิดยอดตัดและกรวย
ยอดตัด
พื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
การนาไปใช้

2
3
4

รวม
13
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อัตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์
3
โคไซน์ แทนเจนต์
ส่วนกลับของมุมที่มีขนาดตั้งแต่ 0  360 

4

1. หาปริมาตรของพีระมิดยอดตัด และกรวยยอดตัดที่
กาหนดได้
หาพื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลมที่กาหนดได้
1. ลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายได้
2. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้

1. หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่
กาหนดให้ได้
2. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้ตารางได้
หาส่วนกลับของมุมพื้นฐานและมุมที่สัมพันธ์กับมุมพื้นฐาน
ได้

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

-

1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

3

-

1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

3

-

1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

3

-

4 ข้อ 12 คะแนน

12

-

1 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 2.5

-

1 ข้อ ข้อละ 2.5คะแนน 2.5

43
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ชั่วโมง

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่สอน
การนาไปใช้ การหาพื้นที่ของ sector
segment

4

รวม
รวมทั้งหมด

11
41

1. อธิบายความหมายของ sector และ segment ได้
2. หาพื้นที่ของ sector และ segment ที่กาหนดได้
3. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงที่กาหนด
(นอกห้องเรียน) โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติได้

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

-

1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

3

-

3 ข้อ 8 คะแนน
13 ข้อ 30 คะแนน

8
30

44
ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5

ประเมินจาก
การสอบย่อย

คะแนน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ปลายภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

กลางภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

การสอบ

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

การสอบ

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

1

ประเมินจาก

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก

กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-

3 (1)

-

2(1.5)

-

1(1)

7

กราฟกับการนาไปใช้

-

2(1)

-

2(1.5)

-

1(2)

7

กราฟ

รวมทดสอบหน่วยที่ 1

5 ข้อ
5 คะแนน
จานวน 5 ข้อ
5 คะแนน

-

4 ข้อ
6 คะแนน
จานวน 4 ข้อ
6 คะแนน

-

2 ข้อ
3 คะแนน
จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน

14

45
ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ประเมินจาก
การสอบย่อย

คะแนน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ปลายภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

กลางภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

การสอบ

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

การสอบ

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

2

ประเมินจาก

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-

2 (1)

-

2(1.5)

-

1(2)

7

โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

-

2(1.5)

-

2(2)

-

1(2)

9

ระบบสมการเชิงเส้น

รวมทดสอบหน่วยที่ 2

4 ข้อ
5 คะแนน
จานวน 4 ข้อ
5 คะแนน

-

4 ข้อ
7 คะแนน
จานวน 4 ข้อ
7 คะแนน

-

2 ข้อ
4 คะแนน
จานวน 2 ข้อ
4 คะแนน

16

46
ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ประเมินจาก
การสอบย่อย

คะแนน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ปลายภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

กลางภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

การสอบ

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

การสอบ

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

3

ประเมินจาก

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก

รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน

-

2(1)

-

1(1)

-

-

3

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

-

1(2)

-

1(1.5)

-

-

3.5

การนาไปใช้

-

1(2)

-

3(1.5)

-

2(1.5)

9.5

ความคล้าย

รวมทดสอบหน่วยที่ 3

4 ข้อ
6 คะแนน
จานวน 4 ข้อ
6 คะแนน

-

5 ข้อ
7 คะแนน
จานวน 5 ข้อ
7 คะแนน

-

2 ข้อ
3 คะแนน
จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน
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47
ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ประเมินจาก
การสอบย่อย

คะแนน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ปลายภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

กลางภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

การสอบ

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

การสอบ

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

4

ประเมินจาก

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก

รูปเรขาคณิตสามมิติ

-

1(1)

-

-

-

-

1

ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม

-

2(1.5)

-

-

-

1(3)

6

ปริมาตรของพีระมิดยอดตัดและกรวยยอดตัด

-

1(1)

-

-

-

1(3)

4

พื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

1(2)

-

-

-

1(3)

5

การนาไปใช้

2(1.5)

-

-

-

1(3)

6

-

-

-

พื้นที่ผิวและปริมาตร

รวมทดสอบหน่วยที่ 4

7 ข้อ
10 คะแนน
จานวน 7 ข้อ
10 คะแนน

-

4 ข้อ
12 คะแนน
จานวน 4 ข้อ
12 คะแนน
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ประเมินจาก
การสอบย่อย

คะแนน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ปลายภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

กลางภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

การสอบ

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

การสอบ

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

5

ประเมินจาก

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก

อัตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์

-

1(1)

-

-

-

1(2.5)

3.5

ส่วนกลับของมุมที่มีขนาดตั้งแต่ 0  - 360 

-

1(2)

-

-

-

1(2.5)

4.5

การนาไปใช้ (การหาพื้นที่ของ sector segment)

-

2(1.5)

-

-

-

1(3)

6

-

-

-

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

รวมทดสอบหน่วยที่ 5

4 ข้อ
6 คะแนน
จานวน 4 ข้อ
6 คะแนน

-

3 ข้อ
8 คะแนน
จานวน 3 ข้อ
8 คะแนน

14

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
1.5 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา................
ครูผู้สอน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
อสมการ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วงและเซตคาตอบของอสมการ การแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นกับ
การตัดสินใจ
สถิติ ความหมายของสถิติ ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล ค่ากลางของข้อมูล การกระจายของข้อมูล
เส้นโค้งปกติ การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนวทางการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem- solving approach) การสืบสวน
(inquiry) การทาโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind mapping)
การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
แนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2
2. ตัวชี้วัด
1. หาคาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
2. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กาหนดให้เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน
และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน
3. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กันและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
4. กาหนดประเด็น และเขียนข้อคาถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งกาหนดวิธี
การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
5. นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
6. อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนาเสนอ
7. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูล และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
8. ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ
9. อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ
10. อธิบายความหมาย แนวทางการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้
11. ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาที่กาหนดให้ได้
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
13. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
14. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
15. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอ
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
16. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
17. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

1

1

คาบที่

สัปดาห์ที่

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

อสมการเชิงเส้นตัวแปร ตัวชี้วัด
- ทบทวนประโยคภาษาและประโยค
- ใบกิจกรรม 1
เดียว
1.หาคาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร สัญลักษณ์
- Exercise 1 page 51
เดียวและนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
- ให้นักเรียนทา ใบกิจกรรม 1
- Exercise 2 (item 4 - 5) page
จุดประสงค์การเรียนรู้
- การเขียนกราฟแสดงคาตอบของอสมการ 52
1-2
1. เขียนประโยคสัญลักษณ์ของอสมการ - ให้นักเรียนทา Exercise 1 page 51 in Workbook Discovering
เชิงเส้นตัวแปรเดียวให้สอดคล้องกับ and Exercise 2 (item 4 - 5) page 52 in Mathematics 3B
ประโยคภาษาที่กาหนดให้
Workbook Discovering Mathematics 3B
2. หาคาตอบและเขียนกราฟแสดง
คาตอบของอสมการที่กาหนดให้ได้
ช่วงและเซตคาตอบของ ตัวชี้วัด
- ความหมายและสัญลักษณ์ของช่วงชนิด - ใบกิจกรรม เรื่อง ช่วง
อสมการเชิงเส้นตัวแปร 1.หาคาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร ต่างๆ
เดียว
เดียวและนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
- การเขียนเซตคาตอบของอสมการเชิงเส้น
3
15. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
ตัวแปรเดียวได้
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
- ใบกิจกรรม เรื่อง ช่วง
ความหมาย และการนาเสนอ ได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน

การวัดและประเมินผล
- ตรวจใบกิจกรรม 1
- ตรวจ Exercise 1
- ตรวจ Exercise 2

- ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง
ช่วง

2

คาบที่

สัปดาห์ที่

2
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนช่วงแสดงจานวนที่กาหนดให้ได้
2. เขียนช่วงแสดงเซตคาตอบของ
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่กาหนดได้
การแก้อสมการเชิงเส้น ตัวชี้วัด
- สมบัติของการไม่เท่ากัน
- Exercise 2 (item 2 – 5) in
ตัวแปรเดียว
1.หาคาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร - ให้นักเรียนทา Exercise 2 (item 2 – 5) Workbook Discovering
(Solving a Linear เดียวและนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ in Workbook Discovering Mathematics Mathematics 3B :
Inequality in One จุดประสงค์การเรียนรู้
3B : Page 52 - 53
Page 52 – 53
Variable)
1. บอกสมบัติของการไม่เท่ากันและ
- แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ - หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์
นาไปใช้ได้
สมบัติของการไม่เท่ากัน
พื้นฐานเล่ม 2 สสวท.
2. หาเซตคาตอบของอสมการเชิงเส้น - คาถามชวนคิดที่ 1 “น่าสงสัย”
ตัวแปรเดียวที่กาหนดให้ โดยใช้สมบัติ (แบบเรียน สสวท. หน้า 9)
4-6
ของการไม่เท่ากันได้ ใช้สมบัติของการไม่ - คาถามชวนคิดที่ 2 “น่าคิด” (แบบเรียน
เท่ากันในการตรวจสอบการแก้อสมการ สสวท. หน้า 18)
เชิงเส้นตัวแปรเดียว
- คาถามชวนคิดที่ 3 “บอกหน่อยซิ”
(แบบเรียน สสวท. หน้า 19)

การวัดและประเมินผล

- ตรวจ Exercise 2
- ตรวจการทากิจกรรม
คาถามชวนคิด

3-4

5

คาบที่

สัปดาห์ที่

3
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัว
อสมการเชิงเส้นตัวแปร 1.หาคาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร แปรเดียว
เดียว
เดียวและนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ - กิจกรรมที่ 1 “คิดหน่อย
จุดประสงค์การเรียนรู้
- กิจกรรมที่ 2 “อสมการอิงรูป
1. เขียนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สามเหลี่ยม” (แบบเรียน สสวท. หน้า 27)
7-12
จากโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้ได้
- ให้นักเรียนทา Exercise 3 page
2. ใช้ความรู้เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้น 54 – 57 in Workbook Discovering
ตัวแปรเดียวหาคาตอบของโจทย์ปัญหา Mathematics 3B
ที่กาหนดให้ได้
3. แสดงวิธีการตรวจสอบคาตอบได้
อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล
ความน่าจะเป็น
ตัวชี้วัด
ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ ที่นักเรียนบ่ง
2. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กาหนดให้ บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กล่าวขึ้นมานั้นมี
เหตุการณ์ใดจะเกิดขั้นแน่นอน
โอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีโอกาส
13
เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน และ เกิดขึ้นได้มากหรือน้อยเพียงใด (โดย
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน
ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันที่มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

- หนังสือแบบเรียน สสวท.
- Exercise 3 page 54 – 57
in Workbook Discovering
Mathematics 3B

- ตรวจการทากิจกรรม
- ตรวจ Exercise 3

- เอกสารประกอบการเรียน

- สังเกตจากการตอบ
คาถามและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

คาบที่

สัปดาห์ที่

4
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ใช้สามัญสานึกบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่
กาหนดให้มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด
การทดลองสุ่มและ
เหตุการณ์

5– 6 14–16

มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และไม่มี
โอกาสเกิดขึ้นเลย เช่น การพยากรณ์
อากาศของกรมอุตุฯ การหยิบลูกบอลสี
เขียวในกล่องที่มีลูกบอลสีขาวและสีแดง
เป็นต้น)
ตัวชี้วัด
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า การ - เอกสารประกอบการเรียน
2. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กาหนดให้ ทดลองที่ทราบผลลัพธ์แน่ชัดว่าจะเกิดอะไร - ลูกบอลสี
เหตุการณ์ใดจะเกิดขั้นแน่นอน
ขึ้นบ้าง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าขณะทา - เหรียญ
เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน และ การทดลอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไร - บัตรตัวเลข
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน
จนกว่าการทดลองจะเสร็จสิ้นจึงจะทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ผลที่แน่ชัด หมายถึง “การทดลองสุ่ม”
1. เขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น 2. ครูกาหนดสถานการณ์ เช่น
จากการทดลองสุ่มที่กาหนดให้ได้
- การหยิบลูกบอลสี จากกล่องโดยไม่
2. เขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่
เจาะจง ซึ่งมีสีแดง 2 ลูกและสีเขียว 3 ลูก
กาหนดให้ได้
โดยหยิบครั้งละ 1 ลูก โดยที่หยิบเป็น 2
แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 หยิบแล้วไม่ใส่คืนลงในกล่อง
แบบที่ 2 หยิบแล้วใส่คืนลงในกล่อง

การวัดและประเมินผล

- สังเกตจากการตอบ
คาถามและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

คาบที่

สัปดาห์ที่

5

5– 6 14–16

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
- แล้วถามนักเรียนว่าผลทั้งหมดที่อาจ
เกิดขึ้นได้เป็นอย่างไรบ้าง (ครูอาจเขียนผล
เป็นแผนภาพให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง เพื่อ
ใช้ดาเนินการทดลองกิจกรรมถัดไป)
3. ครูให้นักเรียนจับคู่กัน ทาการทดลอง
หนึ่งคน และจดผลการทดลองหนึ่งคน
ดาเนินกิจกรรม โดยทาการทดลองจริง
- การหยิบลูกบอลสี จากกล่องโดยไม่
เจาะจง ซึ่งมีลูกแก้วในถุงสีแดง 2 ลูกและสี
เขียว 3 ลูก หยิบครั้งละ 2 ลูกพร้อม ๆ กัน
แล้วให้นักเรียนเขียนผลทั้งหมดที่อาจ
เกิดขึ้นได้
- การโยนเหรียญ 2 อัน 1 ครั้ง พร้อมกัน
แล้วให้นักเรียนลองเขียนแผนภาพจากผลที่
เกิดขึ้นทั้งหมด
- การจับบัตรตัวเลข 2, 5, 8 ครั้งละ 2 ใบ
พร้อมกัน แล้วให้นักเรียนลองเขียน
แผนภาพจากผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

คาบที่

สัปดาห์ที่

6

5– 6 14–16

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

เป็นต้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ผลที่
เราสนใจจากการทดลองสุ่มเรียกว่า
“เหตุการณ์”
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันทากิจกรรม โดยให้
นักเรียนช่วยกันบอกเหตุการณ์ที่สนใจจาก
ผลการทดลองสุ่มจากกิจกรรมที่ผ่านมา
เช่น การหยิบบัตรตัวเลข
-สนใจผลที่หยิบได้ตัวเลข 2 อย่างน้อย
1 ใบ
-สนใจผลที่หยิบได้ตัวเลข 5 อย่างน้อย
1 ใบ
-สนใจผลที่หยิบได้ตัวเลข 8 อย่างน้อย 1
ใบ เป็นต้น
แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์
ที่สนใจว่ามีอะไรบ้าง

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

คาบที่

สัปดาห์ที่

7

หัวข้อ
ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์

6 – 7 17–20

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ตัวชี้วัด
1. ครูทบทวนเรื่อง การทดลองสุ่ม และ - - หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ - สังเกตจากการตอบคาถาม
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3. หาความน่าจะเป็นของ
ความหมายของเหตุการณ์ โดยการตั้ง
พื้นฐาน เล่ม 2 สสวท.
- ใบงานที่ 2.1 เรื่อง โอกาสเท่ากัน - ตรวจใบงาน
เหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผล คาถาม
- ตรวจใบกิจกรรม
หรือไม่
แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มโยน
และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ เหรียญหนึ่งบาทและเหรียญสองบาทพร้อม - ใบกิจกรรม 2.1
เป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง กัน จานวน 20 ครั้ง แล้วจดบันทึกจานวน - ใบงานที่ 2.2
- ใบความรู้ที่ 2.3 เรื่อง สัญลักษณ์ของ
สมเหตุสมผล
ที่ออกหัวและก้อย
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการ
3. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกนาเสนอผลการ ความน่าจะเป็น
- ใบงานที่ 2.3 เรื่อง ความน่าจะเป็น
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
ทดลองที่หน้าชั้นเรียน 3 กลุ่ม จากนั้นให้
ของเหตุการณ์ที่สนใจ
มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่า
- เหรียญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพราะเหตุใดผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม
- ลูกเต๋า
หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ จึงไม่เท่ากัน
กาหนดให้ได้
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่
แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการ
ทดลองสุ่มโดยการทดลอง จากหนังสือ
เรียน

คาบที่

สัปดาห์ที่

8

6 – 7 17–20

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
* หมายเหตุ ครูอาจให้นักเรียนได้
ดาเนินการทดลองแบบต่างๆ เช่น
- การโยนเหรียญ โดยให้นักเรียนโยน
เหรียญ 20 ครั้ง แล้วบันทึกผล
- การทอยลูกเต๋า 20 ครั้ง
- การสุ่มหยิบของในขวดโหล เป็นต้น
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า
วิธีการคานวณค่าเกี่ยวกับโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม
เพื่อบ่งบอกว่าเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด เราเรียกว่า “ความน่าจะ
เป็น”
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มทา ใบงานที่ 2.1
เรื่อง โอกาสเท่ากันหรือไม่ เมื่อนักเรียนแต่
ละคนในกลุ่มคิดหาคาตอบในใบงานที่ 2.1

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

คาบที่

สัปดาห์ที่

9

6 – 7 17–20

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้จับคู่กับเพื่อนในกลุ่ม
ผลัดกันอธิบายคาตอบของใบงานที่ตนทา
ไว้
7. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับผลการ
ทดลองสุ่มซึ่งเกิดจากการโยนเหรียญ 2
เหรียญ พร้อมกัน จากนั้นครูสุ่มนักเรียน
ออกมาเขียนผลการทดลองสุ่มบนกระดาน
พร้อมทั้งให้นักเรียนตอบคาถามกระตุ้น
ความคิด
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจนได้ว่า ใน
การหาค่าความน่าจะเป็น ผลของการ
ทดลองสุ่มใดๆ ในแต่ละตัวต้องมีโอกาส
เกิดขึ้นเท่าๆ กัน
9. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทาใบกิจกรรม
2.1
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้งว่า
การทดลองสุ่มใดๆ ที่ผลแต่ละตัวมีโอกาส

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

คาบที่

สัปดาห์ที่

10

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

เกิดขึ้นเท่าๆ กัน สามารถหาความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ที่สนใจได้จากทฤษฎี
ดังนี้
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ =

n( E )
n( S )

n(E ) แทนจานวนผลที่เป็นไปได้ของ

6 – 7 17–20

เหตุการณ์
n(S ) แทนจานวนผลทัง้ หมดที่อาจจะ
เกิดขึ้น11. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงาน

ที่ 2.2 เรื่อง ความน่าจะเป็นของการหยิบ
ลูกปิงปอง เมื่อนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มคิด
หาคาตอบในใบงานที่ 2.2 เสร็จเรียบร้อย
แล้วให้จับคู่กับเพื่อนในกลุ่มผลัดกันอธิบาย
คาตอบของใบงานที่ตนทาไว้
12. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จากนั้นให้แต่
ละกลุ่มเล่นเกมหยิบลูกแก้วจากกล่อง 3 ใบ
ตามใบกิจกรรม2.2

การวัดและประเมินผล

คาบที่

สัปดาห์ที่

11

6 – 7 17–20

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
13. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทากิจกรรม
โดยครูแจกไพ่ให้นักเรียน กลุ่มละ 1 สารับ
แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับไพ่โดย
จาแนกความแตกต่างของไพ่ 1 สารับ แล้ว
ตอบคาถามตาม
ประเด็นต่อไปนี้
-ไพ่ 1 สารับ มีกี่ใบ
-ไพ่ 1 สารับ มีกี่ชุดอะไรบ้าง
-ไพ่แต่ละชุดมีกี่ใบ
-ไพ่แต่ละใบมีตัวเลขหรือตัวอักษรใดกากับ
ไว้บ้าง
-ไพ่ที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรเดียวกันมีกี่ใบ
14. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 1-2 กลุ่ม ออกมา
นาเสนอคาตอบตามประเด็นที่กาหนดที่
หน้าชั้นเรียน และให้กลุ่มอื่นๆ ที่เหลือ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครู

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

คาบที่

สัปดาห์ที่

12
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
ตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม
ในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่15. ครูให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 2.3
เรื่อง สัญลักษณ์ของความน่าจะเป็น เสร็จ

6 – 7 17–20

แล้วอธิบายแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน
ในกลุ่ม แล้วสรุปเป็นองค์ความรูข้ องกลุ่ม
16. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับการ
หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และการใช้
สัญลักษณ์แทนความน่าจะเป็น จนได้วา่ เมื่อ
P(E) แทนความน่าจะเป็น
n(E ) แทนจานวนผลที่เป็นไปได้ของ
เหตุการณ์
n(S ) แทนจานวนผลทัง้ หมดที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม จะได้ว่า P(E) =
n( E )
17. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบ
n( S )

งานที่ 2.3 เรื่อง ความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ที่สนใจ

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

คาบที่

สัปดาห์ที่

13

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความน่าจะเป็นกับการ ตัวชี้วัด
ตัดสินใจ
3. หาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผล
แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน
และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
14. ให้เหตุผลประกอบการ
7 – 8 21–24
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
ประกอบการตัดสินใจได้
16. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และนาความรู้
หลักการกระบวนการทาง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

1. ครูตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นความคิดของ - หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน - สังเกตจากการตอบ
คาถามและการมีส่วนร่วม
นักเรียน เช่น
เล่ม 2 สสวท.
“นักเรียนคิดว่า การซื้อหวยใต้ดิน หากซื้อ - ใบงานที่ 2.4 เรื่อง คาดการณ์อย่างไร ในกิจกรรม
เลขท้าย 2 ตัว กับเลขท้าย 3 ตัว แบบใดมี - ใบกิจกรรมที่ 2.3 เรื่อง เลือกอย่างไร - ตรวจใบงานที่ 2.4
โอกาสถูกมากกว่ากัน จงอธิบายเหตุผล” - ใบงานที่ 2.5 เรื่อง การใช้ความน่าจะเป็น - ตรวจใบกิจกรรมที่ 2.3
- ตรวจใบงานที่ 2.5
(ซื้อเลขท้าย 2 ตัว มีโอกาสถูกมากกว่า ในการตัดสินใจ
เพราะจากความน่าจะเป็น ผลทั้งหมดที่
เกิดขึ้นได้ของเลขท้าย2 ตัว น้อยกว่าเลข
ท้าย 3 ตัว) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ค่าคาดหมาย
ของเหตุการณ์
2. ครูทบทวนเกี่ยวกับการหาความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ โดยให้นักเรียน
บอกวิธีการคิดความน่าจะเป็น และค่า
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ควร
อยู่ในช่วงใด

คาบที่

สัปดาห์ที่

14
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ

7 – 8 21–24

กิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อให้นักเรียน
เห็นว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กับ
ผลตอบแทนของเหตุการณ์เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญในการหาค่า
คาดหมายของเหตุการณ์ใดๆ เช่น
ยกตัวอย่าง กิจกรรม “หวยทอง” (ใน
หนังสือเรียน สสวท. หน้า 66)
4. ให้นักเรียนทุกคนทาใบงานที่ 2.4 เรื่อง
คาดการณ์อย่างไร เมื่อนักเรียนแต่ละคน
ในกลุ่มคิดหาคาตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
จับคู่กับเพื่อน ในกลุ่มผลัดกันอธิบาย
คาตอบที่ตนคิดไว้
5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียน
จับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคูเ่ ล่นเกมปั่น
แปะ โดยให้นักเรียนคนหนึง่ เป็นคนปั่นเหรียญ
และอีกคนที่เหลือเป็นคนทายว่าเหรียญจะ
ออกหัวหรือก้อย ถ้าทายถูกจะได้ 1 แต้ม ถ้า
ทายผิดจะได้ 0 แต้ม ครูกาหนดให้นักเรียน
เล่นทั้งหมด 10 รอบ แล้วจดบันทึกไว้

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

คาบที่

สัปดาห์ที่

15

7 – 8 21–24

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
6. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์วา่
ได้แต้ม 1 กี่ครั้ง และได้แต้ม 0 กี่ครั้ง จากนั้น
ให้นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิด
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบกิจกรรมที่
2.3 เรื่อง เลือกอย่างไร
8. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 1-2 กลุ่ม ออกมา
นาเสนอคาตอบของใบกิจกรรมที่หน้าชัน้ เรียน
และให้กลุ่มอื่นๆ ที่เหลือร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่อง การใช้ความน่าจะเป็นในการ
ตัดสินใจ จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วอธิบาย
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันในกลุ่ม แล้ว
สรุปเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม
10. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนทีย่ ังไม่เข้าใจ
หรือมีข้อบกพร่องอยู่ และอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เป็น
การบ่งบอกถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ว่ามีมากหรือน้อยเท่านั้น ไม่ได้

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

คาบที่

สัปดาห์ที่

16

7 – 8 21–24

9

25

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ยืนยันว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน บางเหตุการณ์มีความ
น่าจะเป็นที่เกิดขึ้นสูงมาก แต่เหตุการณ์จริงก็
ไม่ได้เกิดขึ้น แต่ในขณะที่บางเหตุการณ์มี
ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่เกิด
เหตุการณ์ขึ้นจริงก็มี

11. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับ
การใช้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจ
12. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่
2.5 เรื่อง การใช้ความน่าจะเป็นในการ
ตัดสินใจ
ข้อมูลและการนาเสนอ ตัวชี้วัด
- นาเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน 3 ชุด - หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ข้อมูล
4. กาหนดประเด็นและเขียนข้อ ได้แก่ กิจกรรมบอกได้ไหม, กิจกรรม
เล่ม 2 สสวท.
คาถามเกี่ยวกับปัญหาหรือ
แหล่งข้อมูล (หนังสือแบบเรียน
สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งกาหนด คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม2 สสวท.)
วิธีการศึกษา และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสม

- สังเกตจากการตอบ
คาถามและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

9

10

11

คาบที่

สัปดาห์ที่

17

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกได้ว่าข้อมูลที่กาหนดให้เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิง
คุณภาพ
ข้อมูลและการนาเสนอ ตัวชี้วัด
ข้อมูล
5. นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม
26–27
17. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จุดประสงค์การเรียนรู้
นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม
28–30 สอบวัดผลกลางภาคเรียน
ข้อมูลและการนาเสนอ ตัวชี้วัด
ข้อมูล
6. อ่าน แปลความหมาย และ
31–33
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
นาเสนอ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

- กิจกรรมตารางบอกอะไร, กิจกรรม - หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
หมวกกันน็อก, กิจกรรมตอบได้ไหม,
เล่ม 2 สสวท.
กิจกรรมข้าวหอมมะลิ, กิจกรรมวัน
สงกรานต์(หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์
พื้นฐาน เล่ม2 สสวท.)

- สังเกตจากการตอบ
คาถามและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

- กิจกรรมแรงงานขั้นต่า, กิจกรรมเอดส์, - หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ขอบล่าง – ขอบบน, กิจกรรมแบบไหนดี เล่ม 2 สสวท.
(หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม
2 สสวท.)

- สังเกตจากการตอบ
คาถามและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

คาบที่

สัปดาห์ที่

18

หัวข้อ

ค่ากลางของข้อมูล

12

34–36

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่าน แปลความหมาย และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการนาเสนอ
ข้อมูลที่กาหนดให้ได้
ตัวชี้วัด
7. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน
และฐานนิยม ของข้อมูลและ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาค่ากลางของข้อมูลที่
กาหนดให้ได้
2. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูล
ที่กาหนดให้ได้อย่างเหมาะสม
3. อภิปรายและให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติที่
สมเหตุสมผลได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

- กิจกรรมทดลองดู, กิจกรรมตัดสิน - หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
อย่างไร,
เล่ม 2 สสวท.
(หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม
2 สสวท.)
- การกระจายของข้อมูล กิจกรรมหาได้
เช่นเดียวกัน, กิจกรรมคิดแล้วสนุก
(หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม
2 สสวท.)
- เส้นโค้งปกติ ตัวอย่างในหนังสือ
แบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 หน้า
138,141

การวัดและประเมินผล

- สังเกตจากการตอบ
คาถามและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

13

14

คาบที่

สัปดาห์ที่

19

37–39

40–42

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
- ตัวอย่างที่ 30 – 31 ในหนังสือคู่มือ - หนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
8. ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและ เตรียมสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 โดย รศ.ดร.ณรงค์
ความน่าจะเป็นประกอบการ
โดย รศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม หน้า 86 - 88 ปั้นนิ่ม
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
- ตัวอย่างที่ 35 ในหนังสือคู่มือเตรียม
13. ใช้ความรู้ทักษะและ
สอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 โดย
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ รศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม หน้า 102
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
- แบบฝึกการพัฒนาความรู้ชุดที่ 5 ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
หนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
เหมาะสม
พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 โดย รศ.ดร.ณรงค์ ปั้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
นิ่ม หน้า 103
อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารทางสถิติที่
สมเหตุสมผลได้
ตัวชี้วัด
- กิจกรรมเชื่อถือได้เพียงใด, กิจกรรม - หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
9. อภิปรายถึงความคลาด
ภาพลวงตา (หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม2 สสวท.
เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ พื้นฐาน เล่ม2 สสวท.)91
นาเสนอข้อมูลทางสถิติ

การวัดและประเมินผล
- ตรวจแบบฝึกการ
พัฒนาความรู้ชุดที่ 5
ในหนังสือคู่มือเตรียม
สอบคณิตศาสตร์
- สังเกตจากการตอบ
คาถาม

- สังเกตจากการตอบ
คาถาม การอภิราย และ
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

15

คาบที่

สัปดาห์ที่

20

43–44

16
17
18

45
46–48
49–51
52–54

19

55–57

หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
- ตัวอย่างที่ 32 – 34 ในหนังสือคู่มือ - หนังสือคู่มือเตรียมสอบ
เข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น เตรียมสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2
ได้จากการใช้สถิติ
โดย รศ.ดร. ณรงค์ ปั้นนิ่ม หน้า 89 – โดย รศ.ดร. ณรงค์ ปั้นนิ่ม
ตัวชี้วัด
- แบบฝึกการพัฒนาความรู้ชุดที่ 4 ใน - หนังสือคู่มือเตรียมสอบ
9. อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจ หนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2
เกิดขึ้นได้จากการนาเสนอข้อมูลทาง พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 โดย รศ.ดร.ณรงค์ โดย รศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม
สถิติ
ปั้นนิ่ม หน้า 91 – 92
จุดประสงค์การเรียนรู้
เข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากการใช้สถิติ
ทักษะกระบวนการทาง ตัวชี้วัด
- What is PISA? page 198 – 208 in - Discovering Mathematics
คณิตศาสตร์
10. อธิบายความหมาย แนวทางการ Discovering Mathematics 3B
3B
พัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
- กิจกรรมที่ 1 “มีอยู่เท่าไร” (แบบเรียน - หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ได้
สสวท. หน้า 153)
พื้นฐาน เล่ม 2 สสวท.
11. ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาที่กาหนด
- กิจกรรมที่ 2 “มีอยู่กี่จานวน”
ให้ได้
(แบบเรียน สสวท. หน้า 156)
จุดประสงค์การเรียนรู้
- กิจกรรมที่ 3 “พื้นที่เป็นเท่าไร”
1. ลงมือแก้ปัญหาที่กาหนดให้ได้
(แบบเรียน สสวท. หน้า 157)

การวัดและประเมินผล

- ตรวจแบบฝึกการพัฒนา
ความรู้ชุดที่ 4

- สังเกตการทากิจกรรม
What is PISA?
- สังเกตจากการตอบคาถาม
และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
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20

คาบที่

สัปดาห์ที่

21
หัวข้อ

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

2. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้
- กิจกรรมที่ 4 “ได้เท่าไร”, กิจกรรมที่ 5
มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
“นับอย่างไร” (แบบเรียน สสวท.
3. สร้างข้อความคาดการณ์ที่แสดง หน้า 159-160)
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่กาหนด
- กิจกรรมที่ 6 “นับได้เท่าไร”
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการ (แบบเรียน สสวท. หน้า 162)
ออกแบบชิ้นงาน/ผลงาน หรือโครงงาน - กิจกรรมที่ 7 “กี่ตัวกันแน่” (แบบเรียน
คณิตศาสตร์
สสวท. หน้า 163)
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
- กิจกรรมที่ 8 “คิดตามจี๊ด” (แบบเรียน
55–57
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สสวท. หน้า 165)
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
- กิจกรรมที่ 9 “คิดได้หลายวิธี”
นาเสนอแนวคิด
(แบบเรียน สสวท. หน้า 166)
6. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
- กิจกรรมที่ 10 “ลัดขั้นตอน”
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์ (แบบเรียน สสวท. หน้า 170)
อื่นในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ - กิจกรรมที่ 11 “พื้นที่ใต้กราฟ”
หรือการสร้างชิ้นงาน หรือผลงาน หรือ (แบบเรียน สสวท. หน้า 176)
การทาโครงงานคณิตศาสตร์
- กิจกรรมที่ 12 “ใจเย็นๆ ค่อยๆ คิด”
(แบบเรียน สสวท. หน้า 178)
58–60 สอบวัดผลปลายภาคเรียน

สื่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล
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4. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10
คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10
คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง
30
คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20
คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30
คะแนน
รวม
100 คะแนน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน)
รูปแบบ
ของงาน
1. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ชิ้นงานเรื่อง อสมการ งานเดี่ยว/กลุ่ม
รายการ

2. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ชิ้นงานเรื่อง ความ
น่าจะเป็น
3. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ชิ้นงานเรื่อง สถิติ

งานเดี่ยว/กลุ่ม

4. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ชิ้นงานเรื่อง สถิติ

งานเดี่ยว/กลุ่ม

5. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ชิ้นงานเรื่อง ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์

งานเดี่ยว/กลุ่ม

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่มอบหมาย
สัปดาห์ที่
3
สัปดาห์ที่
7
สัปดาห์ที่
12
สัปดาห์ที่
14
สัปดาห์ที่
18

รวม
หมายเหตุ

เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ
นักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก
ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ

เวลาที่นักเรียนควร
คะแนน
ใช้
ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
60 นาที
2
กาหนดส่ง

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

60 นาที

2

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

60 นาที

2

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

60 นาที

2

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

60 นาที

2

300 นาที

10
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนรายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง

หัวข้อการประเมิน
1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการทางาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10. ความสามารถในการตัดสินใจ

ดีเยี่ยม
(5)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(4)
(3)
(2)
(1)
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง (30 คะแนน)
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้ง ดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1
4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3
4.3.4 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4

เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที

7
7
8
8

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รวม

30

คะแนน

26
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที)
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ช่วงและเซตคาตอบของอสมการ

การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว
รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์

จานวน
ชั่วโมง
ที่สอน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

2

คะแนน

หาคาตอบและเขียนกราฟแสดงคาตอบของอสมการที่
กาหนดให้ได้
2 ข้อ ข้อละ 0.5คะแนน
1 1.เขียนช่วงแสดงจานวนที่กาหนดให้ได้
2.เขียนช่วงแสดงเซตคาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
ที่กาหนดได้
3 หาเซตคาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่กาหนดให้
โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันได้ ใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน
2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
ในการตรวจสอบการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
6 ใช้ความรู้เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหาคาตอบ
ของโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้ได้
2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน
12
4 ข้อ 2 คะแนน
4 ข้อ 5 คะแนน

3
7

4

1

1. เขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มที่ 2 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
กาหนดให้ได้
2. เขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่กาหนดให้ได้

-

1
1

2
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที)
ความหมายของสถิติ

จานวน
ชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่สอน
4 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กาหนด
ให้ได้
4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจได้
12
1

ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล

5

ค่ากลางของข้อมูล

5

การกระจายของข้อมูลเส้นโค้งปกติ

4

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

คะแนน

-

3 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 4.5

2 ข้อ 1 คะแนน

1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 1.5
4 ข้อ 6 คะแนน
7

บอกได้ว่าข้อมูลที่กาหนดให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูล 2 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
เชิงคุณภาพ
1. สามารถบอกได้ว่าข้อมูลที่กาหนดให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. สามารถนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได้
3. สามารถอ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การนาเสนอข้อมูลที่กาหนดให้ได้
1. หาค่ากลางของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่และแจกแจง
2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน
ความถีไ่ ด้
2. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลที่กาหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม
เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลที่กาหนดให้ได้อย่างเหมาะสม
1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

1
1

3

1
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จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่สอน
การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความ
2 อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติที่
น่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ
สมเหตุสมผลได้
รวม
17
การสอบย่อยครั้งที่ 4 (50 นาที)
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
13 1. ลงมือแก้ปัญหาที่กาหนดให้ได้
2. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
3. สร้างข้อความคาดการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
กาหนด
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบชิ้นงาน/
ผลงาน หรือโครงงานคณิตศาสตร์
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
6. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
หรือการสร้างชิ้นงาน หรือผลงาน หรือการทาโครงงาน
คณิตศาสตร์
รวม
13
รวมการสอบย่อยทั้งหมด
54

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

คะแนน

-

1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

2

2 ข้อ 1 คะแนน

5 ข้อ 7 คะแนน

8

-

4 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

8

10 ข้อ 4 คะแนน

4 ข้อ 8 คะแนน
17 ข้อ 26 คะแนน

8
30
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดการสอนกลางภาคระหว่างวันที่ .............................................. เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่สอน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

คะแนน

-

2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

4

-

2 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

6

4 ข้อ 10 คะแนน

10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการ
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว

รวม

3

6

9

1. บอกสมบัติของการไม่เท่ากันและนาไปใช้ได้
2. หาเซตคาตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่
กาหนดให้ โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันได้ ใช้สมบัติของ
การไม่เท่ากันในการตรวจสอบการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้
1. เขียนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหาที่
กาหนดให้ได้
2. ใช้ความรู้เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหา
คาตอบของโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้ได้

30

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวน
ชั่วโมง
ที่สอน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

แสดงวิธีทา

คะแนน

-

2

2 ข้อละ 0.5 คะแนน

2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

5

-

1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

3

เติมคาตอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์

3

1. เขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มที่ 4 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
กาหนดให้ได้
2. เขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่กาหนดให้ได้

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

4

หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กาหนดให้ได้

ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

4

ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจได้

รวม

11

6 ข้อ 3 คะแนน

3 ข้อ 7 คะแนน

10

รวมทั้งหมด

20

6 ข้อ 3 คะแนน

7 ข้อ 17 คะแนน

20
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ........................................เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวน
ชั่วโมง
ที่สอน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

เติมคาตอบ

หาเซตคาตอบของอสมการอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่
กาหนดให้โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน ใช้สมบัติของการ
ไม่เท่ากันในการตรวจสอบการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้
ใช้ความรู้เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหาคาตอบ
ของโจทย์ปัญหาที่กาหนดให้ได้

-

1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 1.5

-

1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 1.5

แสดงวิธีทา

คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการ
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว
รวม

3

6
9

2 ข้อ 3 คะแนน

3

2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

3

2 ข้อ 3 คะแนน

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
รวม

4
4

หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กาหนดให้ได้

32

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวน
ชั่วโมง
ที่สอน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

เติมคาตอบ

1. หาค่ากลางของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่และแจกแจง
ความถีไ่ ด้
2. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลที่กาหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม
3. อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติ
ที่สมเหตุสมผลได้
4. เข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้สถิติ
1. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลที่กาหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม
2. เข้าใจความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้สถิติ

-

4 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 10

-

2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

4

-

6 ข้อ 14 คะแนน

14

แสดงวิธีทา

คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถิติ
ค่ากลางของข้อมูล

5

การกระจายของข้อมูลและเส้นโค้ง
ปกติ

4

รวม

9

33

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวน
ชั่วโมง
ที่สอน

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

เติมคาตอบ

1. ลงมือแก้ปัญหาที่กาหนดให้ได้
2. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
3. สร้างข้อความคาดการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
กาหนด
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบชิ้นงาน/
ผลงาน หรือโครงงานคณิตศาสตร์
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด
6. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
หรือการสร้างชิ้นงาน หรือผลงาน หรือการทาโครงงาน
คณิตศาสตร์

-

แสดงวิธีทา

คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

13

4 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 10

รวม

13

4 ข้อ 10 คะแนน

10

รวมทั้งหมด

35

12 ข้อ 30 คะแนน

30
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ประเมินจาก
การสอบ
กลางภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

2(0.5)

-

-

-

-

-

1

ช่วงและเซตคาตอบของอสมการ

2(0.5)

-

-

-

-

-

1

การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

-

2(1)

-

2(2)

1(1.5)

7.5

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

-

2(1.5)

-

2(3)

1(1.5)

10.5

4 ข้อ
2 คะแนน

4 ข้อ
5 คะแนน

-

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

คะแนน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก
การสอบ
ปลายภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจาก
การสอบย่อย

อสมการ
1

รวมทดสอบหน่วยที่ 1
จานวน 8 ข้อ
7 คะแนน

4 ข้อ
10
คะแนน
จานวน 4 ข้อ
10 คะแนน

-

2 ข้อ
3 คะแนน
20

จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน

35
ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ประเมินจาก
การสอบ
กลางภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

2(0.5)

-

4(0.5)

-

-

-

3

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

-

3(1.5)

2(0.5)

2(2)

-

2(1.5)

12.5

ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

-

1(1.5)

-

1(3)

-

4.5

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

การทดลองสุ่มและเหตุการณ์

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

คะแนน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก
การสอบ
ปลายภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจาก
การสอบย่อย

ความน่าจะเป็น
2

รวมทดสอบหน่วยที่ 2

2 ข้อ
4 ข้อ
1 คะแนน 6 คะแนน
จานวน 6 ข้อ
7 คะแนน

6 ข้อ
3 ข้อ
3 คะแนน 7 คะแนน
จานวน 9 ข้อ
10 คะแนน

-

2 ข้อ
3 คะแนน
จานวน 2 ข้อ
3 คะแนน

20

36
ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ประเมินจาก
การสอบ
กลางภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

-

-

-

-

-

1

ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล

-

1(1)

-

-

-

-

1

ค่ากลางของข้อมูล

-

2(1.5)

-

-

-

4(2.5)

13

การกระจายของข้อมูลเส้นโค้งปกติ

-

1(1)

-

-

-

2(2)

5

การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการ
ตัดสินใจ

-

1(2)

-

-

-

-

2

-

-

-

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

2(0.5)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

คะแนน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก
การสอบ
ปลายภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจาก
การสอบย่อย

สถิติ
ความหมายของสถิติ
3

รวมทดสอบหน่วยที่ 3

2 ข้อ
5 ข้อ
1 คะแนน 7 คะแนน
จานวน 7 ข้อ
8 คะแนน

-

6 ข้อ
14 คะแนน
จานวน 6 ข้อ
14 คะแนน

22
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

-

-

-

-

-

-

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

ประเมินจาก
การสอบ
ปลายภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ประเมินจาก
การสอบ
กลางภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

4

หัวข้อ/เนื้อหา

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจาก
การสอบย่อย

คะแนน

4(2.5)

18

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

-

รวมทดสอบหน่วยที่ 4

4(2)
4 ข้อ
8 คะแนน
จานวน 4 ข้อ
8 คะแนน

-

4 ข้อ
10 คะแนน
จานวน 6 ข้อ
10 คะแนน

18

1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน ..............................................................................

2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ปีการศึกษา ...............

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้
การประยุกต์ 1 รูปเรขาคณิต จานวนนับ ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา ร้อยละในชีวิต จริง
ปัญหาชวนคิด
จานวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานและการเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ
การประยุกต์ 2 การคิดคานวณ โจทย์ปัญหา แบบรูปของจานวน (พาลินโดรม) ลาดับฟิโบนักชี
ข่ายงาน
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry) การทาโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind
mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
แนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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2. ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกของความยาวด้านสองด้านกับความยาวของด้านที่สามของรูป
สามเหลี่ยมใด ๆ ได้
2. อธิบายความสัมพันธ์และหาแบบรูปของรูปเรขาคณิตและจานวนนับที่กาหนดให้ได้
3. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
4. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละได้
5. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
6. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐาน บอกค่าของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ และ
เปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่างๆได้
7. หาจานวนนับที่เป็นพาลินโดรม และสร้างพาลินโดรมจากจานวนที่กาหนดให้ได้
8. อธิบายความสัมพันธ์ของจานวนในลาดับฟิโบนักชีและนาไปใช้แก้ปัญหาได้
9. บอกจานวนจุดยอดและบอกได้ว่าข่ายงานที่กาหนด ผ่านได้ หรือผ่านไม่ได้
10. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
12. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
แนวคิด
13. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
14. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์

คาบที่

หัวข้อ

1

1-2

หน่วยที่ 1 การประยุกต์ 1
1.1 รูปเรขาคณิต
- ความยาวของด้านของรูป
สามเหลี่ยม
- จุดภายในและจุดภายนอก

2

3-4

1.1 รูปเรขาคณิต
- แทนแกรม
1.2 จานวนนับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม/ภาระงาน

ตัวชี้วัด
1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผลบวก
ของความยาวด้านสองด้านกับความยาว
ของด้านที่สามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ
ได้
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
- บรรยายและใช้สื่อ
ผลบวกของความยาวด้านสองด้านกับ ประกอบ
ความยาวของด้านที่สามของรูป
- ทาแบบฝึกหัด
สามเหลี่ยมใดๆได้
2. ตรวจสอบการเป็นจุดภายในหรือ
จุดภายนอกของรูปเส้นโค้งปิดเชิงเดียว
เป็นจุดภายในหรือจุดภายนอก
ตัวชี้วัด
2. อธิบายความสัมพันธ์และหาแบบ
รูปของรูปเรขาคณิตและจานวนนับที่
กาหนดให้ได้

สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้

- เอกสาร
ประกอบการเรียน

การประเมิน

- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ
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3-4

คาบที่

5-8

หัวข้อ

1.3 ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ
โพลยา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์
14. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สร้างแทนแกรมตามขั้นตอนที่
กาหนด
2. นาแทนแกรมมาประกอบเป็นรูป
ได้หลากหลาย
3. สังเกตและค้นหาแบบรูปของผล
คูณในสูตรคูณแม่ 2 ถึง แม่ 12 ได้
4. สังเกตและค้นหาแบบรูปของ
จานวนที่กาหนดให้ได้
ตัวชี้วัด
3. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา

กิจกรรม/ภาระงาน

สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- กิจกรรมต่อรูป
แทนแกรม
- นาเสนอกิจกรรม
แทนแกรม
- ทาแบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- ชุดแทนแกรม
(โมเดล)
- สื่อ/แหล่งข้อมูล
ทางเว็บไซต์ที่
เกี่ยวกับแทนแกรม

- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- การนาเสนอ
- การทางานกลุ่ม
- แบบทดสอบ

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- ทาแบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- การนาเสนอ

- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- การนาเสนอ
- แบบทดสอบ

การประเมิน
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คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้

กิจกรรม/ภาระงาน

การประเมิน

- กิจกรรมกลุ่มการ
แก้โจทย์ปัญหา
5-7

8-9

9 - 14

15-18

1.4 ร้อยละในชีวิตจริง

1.5 ปัญหาชวนคิด

ตัวชี้วัด
4. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับร้อยละได้
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับร้อยละได้
2. อธิบายเหตุผลและแสดงการ
ตรวจสอบคาตอบได้
สอบย่อยครั้งที่ 1(นอกเวลา)
ตัวชี้วัด
10. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์

-

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- ทาแบบฝึกหัด
- กิจกรรมกลุ่มการ
แก้โจทย์ปัญหา

เอกสาร
ประกอบการเรียน
- การนาเสนอ

- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- การนาเสนอ
- การทางานกลุ่ม
- แบบทดสอบ
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10
11

คาบที่

หัวข้อ

19 - 20
21 - 22 หน่วยที่ 2 จานวนและตัวเลข
2.1 ระบบตัวเลขโรมัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
13. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
14. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้
มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
2. หาคาตอบที่แตกต่างกันจานวน
มากโดยการแก้ปัญหาปลายเปิด
3. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
แก้ปัญหาชวนคิดในสถานการณ์ต่างๆ
4. สร้างข้อความคาดการณ์ และใช้
เหตุผลในการยืนยันข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล
สอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
5. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้

กิจกรรม/ภาระงาน

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- ทาแบบฝึกหัด
- กิจกรรมกลุ่มการ
แก้ปัญหาชวนคิด
-ทา mind
mapping

สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- การนาเสนอ

การประเมิน

- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- การทางานกลุ่ม
- แบบทดสอบ
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12-13

คาบที่

23-26

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.2 ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ

6. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบ
ตัวเลขฐาน บอกค่าของเลขโดดใน
ระบบตัวเลขฐานต่างๆ และการเปลี่ยน
ฐานในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ได้

2.3 การเปลี่ยนฐานในระบบ
ตัวเลขฐานต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันแทน
จานวนที่กาหนดให้ได้
2. บอกเลขโดดที่ใช้ในระบบตัวเลข
ฐานต่าง ๆ ที่กาหนดให้ได้
3. บอกค่าประจาหลักในระบบ
ตัวเลขฐานต่างๆ ที่กาหนดให้ได้
4. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบ
ตัวเลขฐานต่างๆ ที่กาหนดให้ได้
ตัวชี้วัด
6. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบ
ตัวเลขฐาน บอกค่าของเลขโดดใน
ระบบตัวเลขฐานต่างๆ และการเปลี่ยน
ฐานในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกค่าของเลขโดดในระบบ
ตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่กาหนดให้ได้

กิจกรรม/ภาระงาน

สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้

การประเมิน

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- ทาแบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- ทาแบบฝึกหัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ
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สัปดาห์

คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
2. สามารถเปลี่ยนฐานในระบบ
ตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่กาหนดให้ได้

กิจกรรม/ภาระงาน

สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้

การประเมิน

- ทา mind
mapping

สอบย่อยครั้งที่ 2 (นอกเวลา)
14-15

15-16

27-29

30-32

หน่วยที่ 3 การประยุกต์ 2
3.1 การคิดคานวณ

3.2 โจทย์ปัญหา

ตัวชี้วัด
13. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
การทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. คานวณโจทย์การบวก ลบ คูณ
- บรรยายและใช้สื่อ
หารที่มีวงเล็บได้
ประกอบ
2. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
- ทาแบบฝึกหัด
สมบัติของจานวนเต็มและเลขยกกาลัง
ในการคานวณได้
3. หาคาตอบโดยอาศัยความรู้สึกเชิง
จานวนและให้เหตุผลประกอบได้
ตัวชี้วัด

- เอกสาร
ประกอบการเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ
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สัปดาห์

คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม/ภาระงาน

สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้

การประเมิน

13. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
การทาโครงงานทางคณิตศาสตร์

17

33-34

3.3 แบบรูปของจานวน
(พาลินโดรม)

15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
- บรรยายและใช้สื่อ
สมบัติของจานวนเต็มและเลขยกกาลัง ประกอบ
ในการแก้ปัญหาได้
- ทาแบบฝึกหัด
2. อธิบายเหตุผลและแสดงการ
ตรวจสอบคาตอบได้
ตัวชี้วัด
2. อธิบายความสัมพันธ์และหาแบบ
รูปของรูปเรขาคณิตและจานวนนับที่
กาหนดให้ได้
7. หาจานวนนับที่เป็นพาลินโดรม
และสร้างพาลินโดรมจากจานวนที่
กาหนดให้ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนจานวนจากแบบรูปกาหนดให้

- เอกสาร
ประกอบการเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ

- ตรวจแบบฝึกหัด
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สัปดาห์

คาบที่

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม/ภาระงาน

2. อธิบายความหมายของพาลินโดรม - บรรยายและใช้สื่อ
และยกตัวอย่างประกอบได้
ประกอบ
3. สร้างพาลินโดรมจากจานวนที่
- ทาแบบฝึกหัด
กาหนดให้ได้
18

19

35-36

37-38

3.4 ลาดับฟีโบนักชี

3.5 ข่ายงาน

ตัวชี้วัด
8. อธิบายความสัมพันธ์ของจานวนใน
ลาดับฟิโบนักชีและนาไปใช้แก้ปัญหาได้
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความสัมพันธ์ของจานวนใน
ลาดับฟีโบนักชีได้
2. นาความรู้เกี่ยวกับลาดับฟีโบนักชี
ไปใช้แก้ปัญหาได้
3. อธิบายเหตุผลและแสดงการ
ตรวจสอบคาตอบได้
ตัวชี้วัด
9. บอกจานวนจุดยอดและบอกได้ว่า
ข่ายงานที่กาหนด ผ่านได้ หรือผ่าน
ไม่ได้

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- ทาแบบฝึกหัด
- กิจกรรมสารวจ
ลาดับฟีโบนักชี

สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- การนาเสนอ

การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ

- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- การทางานกลุ่ม
- แบบทดสอบ
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สัปดาห์

20

คาบที่

39-40

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกจานวนจุดยอดคู่ และจุดยอด
คี่ของข่ายงานที่กาหนดให้ได้
2. ให้เหตุผลในการระบุว่าข่ายงานที่
กาหนดให้เป็นข่ายงานที่ผ่านได้ หรือ
ผ่านไม่ได้
สอบย่อยครั้งที่ 3 (นอกเวลา)
สอบปลายภาค

กิจกรรม/ภาระงาน
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
- ทาแบบฝึกหัด
- กิจกรรมกลุ่มให้
นักเรียนคิดข่ายงาน

สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- การนาเสนอ

การประเมิน
- ตรวจแบบฝึกหัด
- สังเกตพฤติกรรม
- การทางานกลุ่ม
- แบบทดสอบ

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 12 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด ปรากฏอยู่ในทุกคาบเรียน
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ..............
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 3 ครั้ง
30
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30
รวม
100

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน)
รูปแบบ
สัปดาห์ที่
เวลาที่นักเรียน
รายการ
กาหนดส่ง
คะแนน
ของงาน มอบหมาย
ควรใช้
1. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่องรูปเรขาคณิต
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 1 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
30 นาที
0.5
2. ประเมินจากการทาชิ้นงานและ นาเสนอผลงาน เรื่อง แทนแกรม
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 2 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
40 นาที
1.0
3. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์ของผลคูณใน สูตรคูณ งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 2 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
30 นาที
0.5
แม่ต่าง ๆ
4. ประเมินจากใบงาน เรื่อง ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 4 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
60 นาที
1.0
5. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง ร้อยละ
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 7 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
60 นาที
1.0
6. ประเมินจากการทารายงานและนาเสนอผลงาน เรื่อง ปัญหาชวนคิด
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 9 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
60 นาที
1.0
7. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง ระบบตัวเลขโรมัน
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 11 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
30 นาที
0.5
8. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 13 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
40 นาที
1.0
และการเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่างๆ
9. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง การคิดคานวณ
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 15 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
60 นาที
1.0
10. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหา
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 16 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
60 นาที
1.0
11. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง พาลินโดรม
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 17 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
30 นาที
0.5
12. ประเมินจากการสารวจ รายงาน และนาเสนอผลงานเรื่อง ลาดับฟิโบนัก งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 18 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
60 นาที
0.5
ชี
13.ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง ข่ายงาน
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 19 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน
30 นาที
0.5
รวม
590 นาที
10
หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆนักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้
พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10 คะแนน )
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ................. ได้กาหนดหัวข้อการประเมิน
ดังแสดงในตาราง
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการทางาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10.ความสามารถในการตัดสินใจ

ดีเยี่ยม (5)

ดีมาก (4)

ดี (3)

ปานกลา ง(2)

ปรับปรุง (1)
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้ง ดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1
4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3

เวลาที่ใช้สอบ
เวลาที่ใช้สอบ
เวลาที่ใช้สอบ

50 นาที
50 นาที
50 นาที

เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ใช้สอน

รูปเรขาคณิต

ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา
จานวนนับ ร้อยละในชีวิตจริง

ปัญหาชวนคิด

3

4
7

4

10
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
ลักษณะ และ จานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อ
จานวนข้อ (ข้อ
ละ)
ละ)

การสอบย่อยครั้งที่1 (50 นาที)
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกของความยาวด้านสอง
ด้านกับความยาวของด้านที่สามของรูปสามเหลี่ยมใดๆได้
2. ตรวจสอบการเป็นจุดภายในหรือจุดภายนอกของรูปเส้นโค้ง
2 ข้อ (0.5
ปิดเชิงเดียวเป็นจุดภายในหรือจุดภายนอก
คะแนน)
3. สร้างแทนแกรมตามขั้นตอนที่กาหนด
4. นาแทนแกรมมาประกอบเป็นรูปได้หลากหลาย
1. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา
1. สังเกตและค้นหาแบบรูปของผลคูณในสูตรคูณแม่ 2 - แม่ 12
2 ข้อ (0.5
2. สังเกตและค้นหาแบบรูปของจานวนที่กาหนดให้ได้
คะแนน)
3. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละได้
รวม
4 ข้อ
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)
1. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
2 ข้อ (1 คะแนน)

คะแนน

-

1

2 ข้อ (2 คะแนน)

4

2 ข้อ (2 คะแนน)

5

4 ข้อ

10

1 ข้อ (2 คะแนน)

4
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวน
ชั่วโมง
ที่ใช้สอน

ระบบตัวเลขโรมัน

1

ระบบตัวเลขฐานต่างๆ และการ
เปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข

5

การคิดคานวณ

3

จุดประสงค์การเรียนรู้

ลักษณะ และ จานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อ
จานวนข้อ (ข้อ
ละ)
ละ)

2. หาคาตอบที่แตกต่างกันจานวนมากโดยการแก้ปัญหา
ปลายเปิด
3. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่น และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้แก้ปัญหาชวนคิด
ในสถานการณ์ต่างๆ
4. สร้างข้อความคาดการณ์ และใช้เหตุผลในการยืนยันข้อสรุป
ได้อย่างสมเหตุสมผล
1. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันแทนจานวนที่กาหนดให้ได้
4 ข้อ (0.5
คะแนน)
1. บอกเลขโดดและค่าประจาหลักที่ใช้ในระบบตัวเลขฐานต่าง
ๆ ที่กาหนดให้ได้
2. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ที่กาหนดให้
ได้
2 ข้อ (0.5
3. บอกค่าของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่กาหนดให้
คะแนน)
ได้
4. สามารถเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่กาหนดให้
ได้
รวม
4 ข้อ
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที)
1. คานวณโจทย์การบวก ลบ คูณ หารที่มีวงเล็บได้
2 ข้อ (1 คะแนน)

คะแนน

-

2

2 ข้อ (1.5
คะแนน)

4

3 ข้อ

10

-

2
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวน
ชั่วโมง
ที่ใช้สอน

โจทย์ปัญหา

3

แบบรูปของจานวน (พาลิน
โดรม)

2

ลาดับฟีโบนักชี

2

ข่ายงาน

2

รวม

36

จุดประสงค์การเรียนรู้
2. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และสมบัติของจานวนเต็มและ
เลขยกกาลังในการคานวณได้
3. หาคาตอบโดยอาศัยความรู้สึกเชิงจานวนและให้เหตุผล
ประกอบได้
1. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และสมบัติของจานวนเต็มและ
เลขยกกาลังในการแก้ปัญหาได้
1. เขียนจานวนจากแบบรูปกาหนดให้
2. อธิบายความหมายของพาลินโดรมและยกตัวอย่างประกอบ
ได้
3. สร้างพาลินโดรมจากจานวนที่กาหนดให้ได้
1. อธิบายความสัมพันธ์ของจานวนในลาดับฟีโบนักชีได้
2. นาความรู้เกี่ยวกับลาดับฟีโบนักชีไปใช้แก้ปัญหาได้
1. บอกจานวนจุดยอดคู่ และจุดยอดคี่ของข่ายงานที่กาหนดให้
ได้
2. ให้เหตุผลในการระบุว่าข่ายงานที่กาหนดให้เป็นข่ายงานที่
ผ่านได้ หรือผ่านไม่ได้
รวม

ลักษณะ และ จานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ (ข้อ
จานวนข้อ (ข้อ
ละ)
ละ)

คะแนน

-

2 ข้อ (2 คะแนน)

4

2 ข้อ (0.5
คะแนน)

1 ข้อ (1 คะแนน)

2

2 ข้อ (0.5
คะแนน)

-

1

2 ข้อ (0.5
คะแนน)

-

1

8 ข้อ
16 ข้อ

3 ข้อ
10 ข้อ

10
30
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4.4 ประเมินการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ .........เดือน………………….พ.ศ. ………….... เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่ใช้สอน
ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา

4

ร้อยละในชีวิตจริง

6

ปัญหาชวนคิด

4

รวม

14

1. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา
1. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละได้
1. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
2. หาคาตอบที่แตกต่างกันจานวนมากโดยการแก้ปัญหา
ปลายเปิด
3. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่น และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้แก้ปัญหาชวนคิด
ในสถานการณ์ต่างๆ
4. สร้างข้อความคาดการณ์ และใช้เหตุผลในการยืนยันข้อสรุป
ได้อย่างสมเหตุสมผล

ลักษณะและ จานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
พอสังเขป
อย่างละเอียด
จานวนข้อ (ข้อ
จานวนข้อ (ข้อ
ละ)
ละ)

คะแนน

-

2 ข้อ (2 คะแนน)

4

4 ข้อ (1 คะแนน)

2 ข้อ (3 คะแนน)

10

3 ข้อ (1 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

6

7 ข้อ

5 ข้อ

20
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ .........เดือน………………….พ.ศ. ………….... เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่ใช้สอน
ร้อยละในชีวิตจริง
ระบบตัวเลขโรมัน

6
1

ระบบตัวเลขฐานต่างๆ และการ
เปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข

5

การคิดคานวณ

3

1. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละได้
1. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันแทนจานวนที่กาหนดให้ได้
1. บอกเลขโดดและค่าประจาหลักที่ใช้ในระบบตัวเลขฐานต่าง
ๆ ที่กาหนดให้ได้
2. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ที่กาหนดให้
ได้
3. บอกค่าของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่กาหนดให้
ได้
4. สามารถเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่กาหนดให้
ได้
1. คานวณโจทย์การบวก ลบ คูณ หารที่มีวงเล็บได้
2. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และสมบัติของจานวนเต็มและ
เลขยกกาลังในการคานวณได้
3. หาคาตอบโดยอาศัยความรู้สึกเชิงจานวนและให้เหตุผล
ประกอบได้

ลักษณะ และ จานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
คะแนน
พอสังเขป
อย่างละเอียด
จานวนข้อ (ข้อ
จานวนข้อ (ข้อ
ละ)
ละ)
1 ข้อ (1 คะแนน) 1 ข้อ (3 คะแนน)
4
2 ข้อ (1 คะแนน)
2

2 ข้อ (1 คะแนน)

1 ข้อ (3 คะแนน)

5

2 ข้อ (1 คะแนน)

-

2
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ที่ใช้สอน

โจทย์ปัญหา

3

แบบรูปของจานวน (พาลิน
โดรม)

2

ลาดับฟีโบนักชี

2

ข่ายงาน

2

1. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และสมบัติของจานวนเต็มและ
เลขยกกาลังในการแก้ปัญหาได้
1. เขียนจานวนจากแบบรูปกาหนดให้
2. อธิบายความหมายของพาลินโดรมและยกตัวอย่างประกอบ
ได้
3. สร้างพาลินโดรมจากจานวนที่กาหนดให้ได้
1. อธิบายความสัมพันธ์ของจานวนในลาดับฟีโบนักชีได้
2. นาความรู้เกี่ยวกับลาดับฟีโบนักชีไปใช้แก้ปัญหาได้
1. บอกจานวนจุดยอดคู่ และจุดยอดคี่ของข่ายงานที่กาหนดให้
ได้
2. ให้เหตุผลในการระบุว่าข่ายงานที่กาหนดให้เป็นข่ายงานที่
ผ่านได้ หรือผ่านไม่ได้
รวม

ลักษณะ และ จานวนข้อสอบ
แสดงวิธีทา
แสดงวิธีทา
คะแนน
พอสังเขป
อย่างละเอียด
จานวนข้อ (ข้อ
จานวนข้อ (ข้อ
ละ)
ละ)
3 ข้อ (3 คะแนน)
แสดงการแก้ปัญหา
2 ข้อ (1 คะแนน)
11
ตามขั้นตอนโพลยา
1 ข้อ
2 ข้อ (0.5
คะแนน)

1 ข้อ (1 คะแนน)

2

2 ข้อ (1 คะแนน)

-

2

2 ข้อ (1 คะแนน)

-

2

15 ข้อ

5 ข้อ

30
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ประเมินจาก สอบย่อย
หน่วยที่

1

หัวข้อ/เนื้อหา
การประยุกต์ 1
รูปเรขาคณิตและแทนแกรม
ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา
จานวนนับ ร้อยละในชีวิตจริง
ปัญหาชวนคิด
รวมทดสอบหน่วยที่ 1

2

จานวนและตัวเลข
ระบบตัวเลขโรมัน
ระบบตัวเลขฐานต่างๆ การเปลี่ยน
ฐานในระบบตัวเลข
รวมทดสอบหน่วยที่ 2

3

การประยุกต์ 2
การคิดคานวณ
โจทย์ปัญหา
พาลินโดรม
ลาดับฟีโบนักชี

ประเมินจาก

สอบกลางภาค

ประเมินจาก

สอบกลางภาค

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

2(0.5)
2(2)
2(0.5)
2(2)
2(1)
1(2)
6 ข้อ
5 ข้อ
4 คะแนน
10 คะแนน
จานวน 11 ข้อ 14 คะแนน
4 (0.5)
2 (0.5)

2 (1.5)

6 ข้อ
2 ข้อ
3 คะแนน
3 คะแนน
จานวน 8 ข้อ 6 คะแนน
2 (1)
2 (1)
2 (0.5)

2 (2)
1 (2)
-

2(2)
4(1)
2(3)
3(1)
1(3)
7
5 ข้อ
7 คะแนน
13 คะแนน
จานวน 12 ข้อ 20 คะแนน
-

-

-

-

-

-

-

-

1(1)
1(3)
1 ข้อ
1 ข้อ
1 คะแนน
3 คะแนน
จานวน 4 ข้อ 14 คะแนน
2 (1)
2 (1)

1 (3)

4 ข้อ
1 ข้อ
4 คะแนน
3 คะแนน
จานวน 5 ข้อ 7 คะแนน
2 (1)
2 (1)
2 (1)
2 (1)

3 (3)
-

คะแนน
1
8
19
10
38
4
9
13
4
15
4
3
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ประเมินจาก สอบย่อย
หน่วยที่

หัวข้อ/เนื้อหา
ข่ายงาน
รวมทดสอบหน่วยที่ 3
รวมคะแนน

ประเมินจาก

สอบกลางภาค

ประเมินจาก

สอบกลางภาค

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

-

-

-

-

-

-

2 (0.5)
8 ข้อ
3 ข้อ
6 คะแนน
4 คะแนน
จานวน 11 ข้อ 10 คะแนน
30 คะแนน

20 คะแนน

2 (1)
10 ข้อ
3 ข้อ
10 คะแนน
9 คะแนน
จานวน 13 19 คะแนน
ข้อ
30 คะแนน

คะแนน
3
29

80

1

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ครูผู้สอน ....................................................................................

2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ปีการศึกษา ..........

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้
เซตและฟั งก์ ชั น เซต การด าเนิ น การของเซต แผนภาพเวนน์ -ออยเลอร์ ผลคู ณ คาร์ ที เซี ย น
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ควรรู้จัก
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยค
เงื่อนไข การให้เหตุผล
พหุนาม เอกนาม เอกนามที่คล้ายกัน การบวก การลบ การคูณและการหารเอกนาม พหุนาม
การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry) การทาโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind
mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
แนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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2. ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ สามารถหายูเนียน อินเตอร์เซกชัน
และคอมพลีเมนต์ได้
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
3. สร้างข้อความคาดการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
5. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม และพหุนาม
7. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
9. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอ
แนวคิด
10. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์
12. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
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3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่ คาบที่
หัวข้อ
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
1-4
1 - 7 เซตและการดาเนินการ ตัวชี้วัด
ของเซต
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซต แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ สามารถหายูเนียน อินเตอร์
เซกชัน และคอมพลีเมนต์ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะและชนิดของเซตที่กาหนดให้
ได้
2. เขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอก
เงื่อนไขได้
3. หายูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์
ของเซตได้
4. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แสดงผลการ
ดาเนินการของเซตที่กาหนดให้ได้
5. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์
ต่างๆโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
8 ผลคูณคาร์ทีเซียน
ตัวชี้วัด
2. มี ค วามคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์
และฟังก์ชัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลคูณคาร์ทีเซียนจากเซตที่กาหนดให้ได้

กิจกรรม/ภาระงาน
สื่อ
-บรรยายและใช้สื่อประกอบ -เอกสาร
-ทาแบบฝึกหัด
ประกอบการเรียน
-กิจกรรมสารวจ เรื่องเซต -ใบงานสารวจ
และการดาเนินการของเซต
โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออย
เลอร์
-นาเสนอผลงาน

การประเมิน
-ตรวจแบบฝึกหัด
-สังเกตพฤติกรรม
-ตรวจชิ้นงาน
-การนาเสนอ
-การทางานกลุ่ม

-บรรยายและใช้สื่อประกอบ -เอกสาร
-ทาแบบฝึกหัด
ประกอบการเรียน

-ตรวจแบบฝึกหัด
-สังเกตพฤติกรรม
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สัปดาห์ที่ คาบที่
หัวข้อ
5
9 - 10 ความสัมพันธ์ของ
ฟังก์ชัน
ตัวอย่างของฟังก์ชันที่
ควรรู้จัก
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11 - 12 ข้อความคาดการณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม/ภาระงาน
สื่อ
ตัวชี้วัด
-บรรยายและใช้สื่อประกอบ -เอกสาร
2. มี ค วามคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ -ทาแบบฝึกหัด
ประกอบการเรียน
และฟังก์ชัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาความสัมพันธ์จากเซตที่กาหนดให้ได้
2. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันของความสัมพันธ์
ที่กาหนดให้ได้
สอบย่อยครั้งที่ 1 (นอกเวลา)
ตัวชี้วัด
-บรรยายและใช้สื่อประกอบ -เอกสาร
3 . ส ร้ า ง ข้ อ ค ว า ม ค า ด ก า ร ณ์ ที่ แ ส ด ง -ทาแบบฝึกหัด
ประกอบการเรียน
ความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ในสถานการณ์ ที่
กาหนดให้ได้
7. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่า
หนึ่งกลยุทธ์
10. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือ
ผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์
12. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม

การประเมิน
-ตรวจแบบฝึกหัด
-สังเกตพฤติกรรม

-ตรวจแบบฝึกหัด
-สังเกตพฤติกรรม
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สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ
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13 - 14 ประโยคเงื่อนไข
บทกลับของประโยค
เงื่อนไข

8-9

15-18 การให้เหตุผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและรูปแบบของการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์
2. สร้างข้อความคาดการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่กาหนด
ตัวชี้วัด
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคเงื่อนไข
ที่กาหนดให้ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่อยู่ในรูป ถ้า
...แล้ว... ที่กาหนดให้ได้
2. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
3. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่อยู่ในรูป ...
ก็ต่อเมื่อ... ที่กาหนดให้ได้
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคเงื่อนไข
ที่กาหนดให้ได้
ตัวชี้วัด
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคเงื่อนไข
ที่กาหนดให้ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
กาหนดให้ได้

กิจกรรม/ภาระงาน

สื่อ

การประเมิน

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
-ทาแบบฝึกหัด

-เอกสาร
-ตรวจแบบฝึกหัด
ประกอบการ -สังเกตพฤติกรรม
เรียน

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
-ทาแบบฝึกหัด
-การนาเสนอ

-เอกสาร
-ตรวจแบบฝึกหัด
ประกอบการ -สังเกตพฤติกรรม
เรียน
-การนาเสนอ
-การทางานกลุ่ม
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สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

10

19-20

11

21 - 22 เอกนาม
เอกนามที่คล้ายกัน

12

23 - 24 การบวก ลบ คูณ และ
หารเอกนาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
กาหนดให้ โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ได้
สอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม
และพหุนาม
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน
หรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของเอกนามได้
2. ตรวจสอบความเป็นเอกนามของนิพจน์ที่
กาหนดให้
3. ตรวจสอบความเป็นเอกนามคล้ายของนิพจน์ที่
กาหนดให้
4. มีคิดคล่องในการสร้างเอกนามที่คล้ายกันจานวน
มากได้
ตัวชี้วัด
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม
และพหุนาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลบวกและผลลบของเอกนามที่กาหนดให้ได้
2. หาผลคูณและผลหารของเอกนามที่กาหนดให้ได้

กิจกรรม/ภาระงาน

สื่อ

การประเมิน

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
-ทาแบบฝึกหัด

-เอกสาร
-ตรวจแบบฝึกหัด
ประกอบการ -สังเกตพฤติกรรม
เรียน

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
-ทาแบบฝึกหัด

-เอกสาร
-ตรวจแบบฝึกหัด
ประกอบการ -สังเกตพฤติกรรม
เรียน
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สัปดาห์ที่ คาบที่
หัวข้อ
13
25 - 26 พหุนามและพหุนามใน
รูปผลสาเร็จ

14

15

16

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม/ภาระงาน
ตัวชี้วัด
-บรรยายและใช้สื่อ
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม ประกอบ
และพหุนาม
-ทาแบบฝึกหัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของพหุนามได้
2. เขียนพหุนามในรูปผลสาเร็จได้
27 - 28 การบวก การลบ พหุนาม ตัวชี้วัด
-บรรยายและใช้สื่อ
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม ประกอบ
และพหุนาม
-ทาแบบฝึกหัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลบวกของพหุนามที่กาหนดให้ได้
2. หาผลลบของพหุนามที่กาหนดให้ได้
29 -30 การคูณพหุนาม
ตัวชี้วัด
-บรรยายและใช้สื่อ
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม ประกอบ
และพหุนาม
-ทาแบบฝึกหัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
-การนาเสนอผลงาน
1. หาผลคูณของเอกนามกับพหุนามพร้อมระบุดีกรี เรื่องการคูณพหุนาม
ได้
(พหุนามกับพื้นที่)
2. หาผลคูณของพหุนามกับพหุนามพร้อมระบุดีกรีได้
31-32 การหารพหุนามด้วย
ตัวชี้วัด
-บรรยายและใช้สื่อ
เอกนาม
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม ประกอบ
และพหุนาม
-ทาแบบฝึกหัด

สื่อ
การประเมิน
-เอกสาร
-ตรวจแบบฝึกหัด
ประกอบการ -สังเกตพฤติกรรม
เรียน

-เอกสาร
-ตรวจแบบฝึกหัด
ประกอบการ -สังเกตพฤติกรรม
เรียน

-เอกสาร
-ตรวจแบบฝึกหัด
ประกอบการ -สังเกตพฤติกรรม
เรียน
-การนาเสนอ
-การทางานกลุ่ม

-เอกสาร
-ตรวจแบบฝึกหัด
ประกอบการ -สังเกตพฤติกรรม
เรียน
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สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ

17-18

33-36 การหารพหุนามด้วย
พหุนาม

19

37-38 การหารพหุนามด้วย
วิธีหารสังเคราะห์

20

39-40

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลหารของพหุนามด้วยเอกนามที่กาหนดให้ได้
ตัวชี้วัด
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม
และพหุนาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลหารของพหุนามด้วยพหุนาม
ที่กาหนดให้ได้
ตัวชี้วัด
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม
และพหุนาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลหารของพหุนามด้วยวิธีหารสังเคราะห์ได้
สอบย่อยครั้งที่ 3 (นอกเวลา)
สอบปลายภาค

กิจกรรม/ภาระงาน

สื่อ

การประเมิน

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
-ทาแบบฝึกหัด

-เอกสาร
-ตรวจแบบฝึกหัด
ประกอบการ -สังเกตพฤติกรรม
เรียน

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ
-ทาแบบฝึกหัด

-เอกสาร
-ตรวจแบบฝึกหัด
ประกอบการ -สังเกตพฤติกรรม
เรียน

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 9 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด ปรากฏอยู่ในทุกคาบเรียน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา .................
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 3 ครั้ง
30 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน)
เวลาที่
รูปแบบ สัปดาห์ที่
รายการ
กาหนดส่ง
นักเรียนควร คะแนน
ของงาน มอบหมาย
ใช้ (นาที)
1.ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
60
0.5
เรื่องเซตและการดาเนินการ
1–4
มอบหมาย 3 วัน
ของเซต
2.ประเมินจากการสารวจและ งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
120
1
นาเสนอผลงาน เรื่องเซตและ
4
มอบหมาย 5 วัน
การดาเนินการของเซตโดยใช้
แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
3.ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
60
0.5
เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
4-5
มอบหมาย 3 วัน
4.ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
30
0.5
เรื่อง ข้อความคาดการณ์
6
มอบหมาย 3 วัน
5.ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
40
0.5
เรื่อง ประโยคเงื่อนไขและ
7
มอบหมาย 3 วัน
บทกลับของประโยคเงื่อนไข
6.ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
60
0.5
เรื่อง การให้เหตุผล
8 -9
มอบหมาย 3 วัน
7. ประเมินจากการนาเสนอ
งานกลุ่ม
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
60
1
ผลงาน เรื่อง การให้เหตุผล
9
มอบหมาย 5 วัน
8.ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
30
0.5
เรื่อง เอกนามและเอกนามที่
11
มอบหมาย 3 วัน
คล้ายกัน
9. ประเมินจากการทา
งานเดี่ยว
สัปดาห์ที่
ถัดจากวัน
60
1
แบบฝึกหัด เรื่อง การบวก
12
มอบหมาย 3 วัน
ลบ คูณ และหารเอกนาม
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4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (ต่อ)
รายการ
10. ประเมินจากการทา
แบบฝึกหัด เรื่อง พหุนามและ
พหุนามในรูปผลสาเร็จ
11. ประเมินจากการทา
แบบฝึกหัด เรื่อง การบวก
การลบพหุนาม
12. ประเมินจากการทา
แบบฝึกหัด เรื่อง
การคูณพหุนาม
13. ประเมินจากการทาผลงาน
และนาเสนอผลงาน เรื่อง การคูณ
พหุนาม (พหุนามกับพื้นที่)
14. ประเมินจากการทา
แบบฝึกหัด เรื่อง การหารพหุ
นาม
รวม

เวลาที่
นักเรียนควร
ใช้ (นาที)
40

รูปแบบ
ของงาน

สัปดาห์ที่
มอบหมาย

กาหนดส่ง

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
13

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
14

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60

0.5

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่
15

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60

0.5

งานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
15

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60

1

งานเดี่ยว

16 - 19

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน

60

1.5

800

10

คะแนน
0.5

หมายเหตุ เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการทางานหรือแบบฝึกหัดชิ้น
นั้นๆนักเรียนควรใช้เวลาทาประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความ
ยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10 คะแนน )
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ............ ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตาราง
หัวข้อการประเมิน

ดีเยี่ยม
(5)

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
(4)
(3)
(2)

1.ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2.การตรงต่อเวลาในการทางาน
3.การมีส่วนร่วมในการเรียน
4.ความมีวินัยในตนเอง
5.ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7.ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8.ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา
9.ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
10.ความสามารถในการตัดสินใจ
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที 10 คะแนน
4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที 10 คะแนน
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที 10 คะแนน

ปรับปรุง
(1)
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ชั่วโมง
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที)
เซตและการดาเนินการของเซต
7
1. อธิบายลักษณะและชนิดของเซตที่กาหนดให้ได้ 3 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
3 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน
2. เขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอก
เงื่อนไขได้
3. หายูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์
ของเซตได้
4. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แสดงผลการ
ดาเนินการของเซตที่กาหนดให้ได้
5. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ
โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
ผลคูณคาร์ทีเซียน
1
1. หาผลคูณคาร์ทีเซียนจากเซตที่กาหนดให้ได้
1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน
ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน
1. หาความสัมพันธ์จากเซตที่กาหนดให้ได้
1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน
ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก
2
2. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันของความสัมพันธ์ที่
กาหนดให้ได้
รวม
10
5 ข้อ 2.5 คะแนน
5 ข้อ 7.5 คะแนน
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)
ข้อความคาดการณ์
2
1. อธิบายความหมายและรูปแบบของการให้
4 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
เหตุผลทางคณิตศาสตร์
2. สร้างข้อความคาดการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่กาหนด

คะแนน
6

2
2
10
2
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง (ต่อ)
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ชั่วโมง
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
ประโยคเงื่อนไข
1. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่อยู่ในรูป
บทกลับของประโยคเงื่อนไข
ถ้า...แล้ว... ที่กาหนดให้ได้
2. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขที่กาหนดให้
ได้
3. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่อยู่ในรูป
...ก็ต่อเมื่อ... ที่กาหนดให้ได้
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยค
เงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
การให้เหตุผล
4
1. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
4 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน
กาหนดให้ได้
2. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
กาหนดให้ โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ได้
รวม
8
8 ข้อ 4 คะแนน
4 ข้อ 6 คะแนน
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที)
เอกนาม เอกนามที่คล้ายกัน
2
1. อธิบายความหมายของเอกนามได้
1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 2. ตรวจสอบความเป็นเอกนามของนิพจน์ที่
กาหนดให้
3. ตรวจสอบความเป็นเอกนามคล้ายของนิพจน์
ที่กาหนดให้

คะแนน

6

10
0.5
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง (ต่อ)
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ชั่วโมง
การบวก ลบ คูณ และหารเอกนาม
2
1. หาผลบวกและผลลบของเอกนามที่กาหนดให้ได้
2. หาผลคูณและผลหารของเอกนามที่กาหนดให้ได้
การบวก การลบพหุนาม
2
1. หาผลบวกของพหุนามที่กาหนดให้ได้
2. หาผลลบของพหุนามที่กาหนดให้ได้
การคูณพหุนาม
2
1. หาผลคูณของเอกนามกับพหุนามพร้อมบอกดีกรีได้
การหารพหุนามด้วยเอกนาม
การหารพหุนามด้วยพหุนาม

2
2

1. หาผลหารของพหุนามด้วยเอกนามที่กาหนดให้ได้
1. หาผลหารของพหุนามด้วยพหุนามที่กาหนดให้ได้

การหารพหุนามด้วยวิธีหาร
สังเคราะห์
รวม

2

1. หาผลหารของพหุนามด้วยวิธีหารสังเคราะห์ได้
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ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
3 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
-

คะแนน
1.5

3 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน

-

1.5

1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน

1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

2

2 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน

1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

1
2

-

1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน

1.5

11 ข้อ 5.5 คะแนน

3 ข้อ 4.5 คะแนน

10

15

4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาค วันที่ ..........เดือน................พ.ศ.............. เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จานวน
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
จุดประสงค์การเรียนรู้
คะแนน
ชั่วโมง
แสดงวิธีทาพอสังเขป แสดงวิธีทาอย่างละเอียด
เซต
3
1. อธิบายลักษณะและชนิดของเซตที่ 2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2
กาหนดให้ได้
2. เขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและ
แบบบอกเงื่อนไขได้
การดาเนินการของเซต (แบบระคน)
4
3. หายูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอม 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
4
พลีเมนต์ของเซตได้
4. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
แสดงผลการดาเนินการของเซตที่
กาหนดให้ได้
5. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆโดยใช้แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์
ผลคูณคาร์ทีเซียน
1
1. หาผลคูณคาร์ทีเซียนจากเซตที่
1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
1
กาหนดให้ได้
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
1
1. หาความสัมพันธ์จากเซตที่กาหนดให้ได้ 2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2
2. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันของ
ความสัมพันธ์ที่กาหนดให้ได้

16

หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง (ต่อ)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ข้อความคาดการณ์

จานวน
ชั่วโมง
2

ประโยคเงื่อนไขบทกลับของประโยค
เงื่อนไข

2

การให้เหตุผล

2

รวม

16

จุดประสงค์การเรียนรู้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
แสดงวิธีทาพอสังเขป แสดงวิธีทาอย่างละเอียด
2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2

1. อธิบายความหมายและรูปแบบของ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
2. สร้างข้อความคาดการณ์ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่กาหนด
1. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่ 2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
อยู่ในรูป ถ้า...แล้ว... ที่กาหนดให้ได้
2. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขที่
กาหนดให้ได้
3. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
อยู่ในรูป ...ก็ต่อเมื่อ... ที่กาหนดให้ได้
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ประโยคเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
1. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยค 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 2 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
เงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
2. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยค
เงื่อนไขที่กาหนดให้ โดยใช้แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ได้
11 ข้อ 11 คะแนน
3 ข้อ 9 คะแนน

2

7

20

17

4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาค วันที่ ............เดือน........... เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
เซตการดาเนินการของเซต (แบบระคน)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ข้อความคาดการณ์

หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จานวนชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้
คะแนน
แสดงวิธีทาพอสังเขป แสดงวิธีทาอย่างละเอียด
7
1. อธิบายลักษณะและชนิดของเซตที่ 2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
5
กาหนดให้ได้
2. เขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและ
แบบบอกเงื่อนไขได้
3. หายูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอม
พลีเมนต์ของเซตได้
4. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
แสดงผลการดาเนินการของเซตที่
กาหนดให้ได้
5. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆโดยใช้แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์
2
1. หาความสัมพันธ์จากเซตที่กาหนดให้ได้ 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
1
2. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันของ
ความสัมพันธ์ที่กาหนดให้ได้
2
1. อธิบายความหมายและรูปแบบของ 2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
2. สร้างข้อความคาดการณ์ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่กาหนด

18

หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง (ต่อ)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค

จานวนชั่วโมง

ประโยคเงื่อนไขบทกลับของประโยค
เงื่อนไข

2

การให้เหตุผล

2

การบวก การลบพหุนาม

2

การคูณพหุนาม

2

การหารพหุนามด้วยเอกนาม

2

การหารพหุนามด้วยพหุนาม

2

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
แสดงวิธีทาพอสังเขป แสดงวิธีทาอย่างละเอียด
1. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่ 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
1
อยู่ในรูป ถ้า...แล้ว... ที่กาหนดให้ได้
2. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขที่
กาหนดให้ได้
3. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
อยู่ในรูป ...ก็ต่อเมื่อ... ที่กาหนดให้ได้
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ประโยคเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
1. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยค
1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
3
เงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
2. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยค
เงื่อนไขที่กาหนดให้ โดยใช้แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ได้
1. หาผลบวกของพหุนามที่กาหนดให้ได้ 2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2
2. หาผลลบของพหุนามที่กาหนดให้ได้
1. หาผลคูณของเอกนามกับพหุนาม
2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
5
พร้อมบอกดีกรีได้
1. หาผลหารของพหุนามด้วยเอกนามที่ 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
4
กาหนดให้ได้
1. หาผลหารของพหุนามด้วยพหุนาม 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
4
ที่กาหนดให้ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้

19

หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง (ต่อ)
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
การหารพหุนามด้วยวิธีหารสังเคราะห์
รวม

จานวนชั่วโมง
2

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. หาผลหารของพหุนามด้วยวิธีหาร
สังเคราะห์ได้

25

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
แสดงวิธีทาพอสังเขป แสดงวิธีทาอย่างละเอียด
1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
3
12 ข้อ 12 คะแนน

6 ข้อ 18 คะแนน

30

ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

หน่วยที่

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก
การสอบย่อย

ประเมินจาก
การสอบกลางภาคเรียน

ประเมินจาก
การสอบปลายภาคเรียน

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

เซตและการดาเนินการของเซต

3(0.5)

3(1.5)

3(1)

1(3)

2(1)

1(3)

17

ผลคูณคาร์ทีเซียน

1(0.5)

1(1.5)

1(1)

-

-

-

3

ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน

1(0.5)

1(1.5)

2(1)

-

1(1)

-

5

เซตและฟังก์ชัน
1

รวมทดสอบหน่วยที่ 1

5 ข้อ 2.5คะแนน 5 ข้อ 7.5 คะแนน 6 ข้อ 6 คะแนน 1 ข้อ 3 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน 1 ข้อ 3 คะแนน

25

20

ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ( ต่อ )

หน่วย
ที่

ประเมินจาก
การสอบย่อย

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก
การสอบกลางภาคเรียน

ประเมินจาก
การสอบปลายภาคเรียน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

คะแนน

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
2

ข้อความคาดการณ์

4 (0.5)

-

2 (1)

-

2 (1)

-

6

ประโยคเงื่อนไข
บทกลับของประโยคเงื่อนไข
การให้เหตุผล

4 (0.5)

-

2 (1)

-

1 (1)

-

5

-

4 (1.5)

1 (1)

2 (3)

-

1 (3)

16

รวมทดสอบหน่วยที่ 2

8 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ 6 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน 2 ข้อ 6 คะแนน 3 ข้อ 3 คะแนน 1 ข้อ 3 คะแนน
จานวน 12 ข้อ 10 คะแนน

จานวน 7 ข้อ 11 คะแนน

จานวน 4 ข้อ 6 คะแนน

27

การประยุกต์ 2
3

เอกนาม เอกนามที่คล้ายกัน

1 (0.5)

-

-

-

-

-

0.5

การบวก ลบ คูณ และหารเอก
นาม

3 (0.5)

-

-

-

-

-

1.5

21

ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ( ต่อ )

หน่วยที่

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก
การสอบย่อย

ประเมินจาก
การสอบกลางภาคเรียน

ประเมินจาก
การสอบปลายภาคเรียน

คะแนน

เติมคาตอบ

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

วิธีทาสั้น

แสดงวิธีทา

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

จานวนข้อ(ข้อละ)

การบวก การลบ พหุนาม

3 (0.5)

-

-

-

2 (1)

-

3.5

การคูณพหุนาม

1 (0.5)

1 (1.5)

-

-

2 (1)

1 (3)

7

การหารพหุนามด้วยเอกนาม

2 (0.5)

-

-

-

1 (1)

1 (3)

5

การหารพหุนามด้วยพหุนาม

1 (0.5)

1 (1.5)

-

-

1 (1)

1 (3)

6

-

1 (1.5)

-

-

-

1 (3)

4.5

-

-

การประยุกต์ 2

3

การหารพหุนามด้วย
วิธีหารสังเคราะห์
รวมทดสอบหน่วยที่ 3
รวมคะแนน

11ข้อ 5.5 คะแนน 3 ข้อ 4.5 คะแนน

6 ข้อ 6คะแนน 4 ข้อ 12คะแนน

จานวน 14 ข้อ 10 คะแนน

-

จานวน 10 ข้อ 18 คะแนน

30

จานวน 14 ข้อ 20 คะแนน

จานวน 18 ข้อ 30 คะแนน

28
80

1

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม ค20203
1.0 หนวยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห
ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ป$การศึกษา 2561
ครูผูสอน
**************************************************************************************************
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝ/กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในหัวข5อตอไปนี้
สมบัติของเลขยกกําลัง สมบัติของเลขยกกําลัง การดําเนินการของเลขยกกําลัง สมบัติอื่นๆ ของเลข
ยกกําลัง และการนําไปใช5
การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช5สมบัติการแจกแจง
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลังสอง
สมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตางกําลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เป;นจํานวนเต็ม และการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์ที่เป;นจํานวนเต็ม
โดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือ
การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว สมการกําลังสองตัวแปรเดียว โจทยปCญหาสมการกําลังสองตัว
แปรเดียว ระบบสมการที่ประกอบด5วยสมการเชิงเส5นและสมการดีกรีสอง ระบบสมการที่ประกอบด5วยสมการ
ดีกรีทั้งสองสมการ
โดยใช5แนวการจัดการเรียนรู5ผานการแก5ปCญหา (Problem-solving approach) การสืบสวนสอบสวน
(Inquiry) การทําโครงงานคณิตศาสตร (Mathematical project) การเขียนผังความคิด (Mind mapping)
การอภิปราย (Discussion) และใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค5นข5อมูล เรียนรู5และนําเสนอแนวความคิด
ทางคณิตศาสตร ตลอดจนสอดแทรกการใช5ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร
เพื่อให5นักเรียนเกิดความรู5ความเข5าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู5 หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น คิดวิเคราะหและแก5ปCญหาทางคณิตศาสตรในสถานการณตางๆ
เลือกใช5กลยุทธในการแก5ปCญหาได5มากกวาหนึ่งกลยุทธ ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร ใช5เหตุผลประกอบตัดสินใจ และมี
ความคิดริเริ่มสร5างสรรค ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใช5การวัดและประเมินผลตามสภาพความเป;นจริงด5วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด5านความรู5
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค

2. ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. หาผลคูณและผลหารของจํานวนที่เขียนอยูในรูปเลขยกกําลัง ที่มีเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มโดยใช5
บทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช5แก5ปCญหาได5
2. เขียนแสดงจํานวนที่มีคาน5อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตรได5
3. แก5ปCญหาทางคณิตศาสตรในสถานการณตางๆ โดยใช5สมบัติของเลขยกกําลัง และการเขียนใน
รูปสัญกรณวิทยาศาสตร
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวนเต็ม
และมีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนในพหุนามตัวประกอบเป;นจํานวนเต็ม
5. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณได5
6. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวนเต็มและได5
ตัวประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ
หรือใช5ทฤษฎีเศษเหลือได5
7. แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การแยกตัวประกอบได5
8. แก5ปCญหาทางคณิตศาสตรในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การ
แยกตัวประกอบได5
9. แก5สมการกําลังสองได5
10. แก5ปCญหาทางคณิตศาสตรในสถานการณตางๆ โดยใช5สมการกําลังสองได5
11. เลือกใช5กลยุทธในการแก5ปCญหาทางคณิตศาสตรได5มากกวาหนึ่งกลยุทธ
12. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ
นําเสนอแนวคิด
13. เชื่อมโยงความรู5 หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ในการแก5ปCญหา
สถานการณตางๆ หรือการสร5างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทําโครงงานทางคณิตศาสตร
14. ใช5เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
15. มีความคิดริเริ่มสร5างสรรคในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร
16. ใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค5นข5อมูล เรียนรู5และนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร
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3
3. กําหนดการสอนและจุดประสงคการเรียนรู
สัปดาห
1

คาบที่

หัวขอ

สมบัติของเลขยกกําลัง

1-2 1.1 สมบัติของเลข
ยกกําลัง
1.2 การดําเนินการ
ของเลขยก
กําลัง
- การคูณเลข
ยกกําลัง
- การหารเลข
ยกกําลัง

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. ครูเปjดสื่อวีดีทัศนหรือแหลงเรียนรู5 เพื่อให5นักเรียนเห็น
1. หาผลคูณและผลหารของจํานวนที่เขียนอยูในรูป ตัวอยางและเชื่อมโยง เลขยกกําลัง ในชีวิตประจําวัน
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มโดยใช5 บท 2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได5เรียนรู5
นิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช5 แก5ปC จากสื่อวีดีทัศน
ญหาได5
3. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความหมาย และสมบัติ
2. เขียนแสดงจํานวนที่มีคาน5อยๆ หรือมากๆ ใน
ของเลขยกกําลัง
รูปสัญกรณวิทยาศาสตรได5
4. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนหลักการคูณ และการหาร
จุดประสงคการเรียนรู
เลขยกกําลังผานการยกตัวอยางทีห่ ลากหลาย
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
5. ครูให5นักเรียนรวมกันทบทวนหลักการเขียน จํานวนใน
1. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้
รูปสัญกรณวิทยาศาสตรและหาผลคูณ ผลหารได5
กําลังเป;นจํานวนเต็มบวกได5
6. ครูให5นักเรียนแบงกลุม 4-5 คนและสมาชิกในกลุมรวม
2. ใช5สมบัติของเลขยกกําลังในการแก5ปCญหาได5
ทบทวนความรู5เพื่อเตรียมความพร5อมสําหรับการแขงขัน
3. เขียนแสดงจํานวนทีมีคาน5อยๆ หรือมาก ๆ ในรูป ตอบคําถามโดยสมาชิกทุกคนได5มสี วนรวมในการตอบ
A × 10n เมื่อ 1 ≤ A < 10 และ n แทนจํานวนเต็ม คําถามในรูปแบบการแขงขันรายบุคคลหรือรายกลุม ครูให5
ได5
รางวัลนักเรียนที่ได5คะแนนสูงสุด
4. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้
7. มอบหมายใบงานที่ 1 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
กําลังเป;นจํานวนเต็มได5
ประสบการณ
5. ใช5สมบัติของเลขยกกําลังในการแก5ปCญหาได5

สื่อการเรียนรู
- สื่อวีดีทัศนหรือ
แหลงเรียนรู5ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเลข
ยกกําลัง
- เอกสารประกอบ
การเรียน
-ใบงานที่ 1

การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงาน

สัปดาห
2

คาบที่
หัวขอ
3-4 1.3 สมบัติอื่นๆ ของ
เลขยกกําลัง

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. ครูให5นักเรียนรวมกันทบทวนสมบัติของเลขยกกําลัง โดย
1. หาผลคูณและผลหารของจํานวนที่เขียนอยูในรูป การยกตัวอยางประกอบการถาม-ตอบ
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มโดยใช5 บท 2. ครูยกตัวอยางเลขยกกําลังที่มีฐานอยูในรูป
นิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช5 แก5ปC การคูณและการหารของจํานวนหลายๆ จํานวน และใช5การ
ญหาได5
ถาม-ตอบประกอบการอธิบาย
จุดประสงคการเรียนรู
3. ครูให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-6 คน ทําใบกิจกรรมที่
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
1.1 สมบัติอื่นๆของเลขยกกําลัง จากนั้นใช5กระบวนการ
1. แก5ปCญหาเลขยกกําลัง ที่อยูในรูป
สืบเสาะความรู5เพื่อให5นักเรียนรวมกันสรุปสมบัติในแตละ
ข5อ
(a m ) n ให5อยูในรูป a mm
4. ครูยกตัวอยางประกอบการอธิบายและใช5คําถามกระตุ5น
(ab) n ให5อยูในรูป a nb n
เพื่อให5นักเรียนมีเข5าใจในการนําสมบัติแตละข5อไปใช5
n
an
a
  ให5อยูในรูป n
5. มอบหมายใบงานที่ 2 เพื่ อ เสริม สร5 า งความรู5 แ ละฝ/ ก
b
b
ประสบการณ
เมื่อ m และ n เป;นจํานวนเต็ม ได5
2. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลังที่มีฐานอยูใน
รูปการคูณหรือการหาร ของจํานวนหลายๆ จํานวน
ได5

4

สื่อการเรียนรู
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
-ใบกิจกรรมที่ 1.1
- ใบงานที่ 2

การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงาน

สัปดาห
3

คาบที่
หัวขอ
5-6 - การนําไปใช5

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวนความรู5เกี่ยวกับ
1. หาผลคูณและผลหารของจํานวนที่เขียนอยูในรูป เลขยกกําลัง
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มโดยใช5 บท 2. ครูใช5คําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน โดยให5
นิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช5 แก5ปC นักเรียนรวมกันอภิปราย การประยุกตใช5เลขยกกําลังใน
ญหาได5
ชีวิตประจําวัน (การคิดคํานวณดอกเบี้ย การคํานวณเวลา
2. เขียนแสดงจํานวนที่มีคาน5อยๆ หรือมากๆ ใน
การคํานวณระยะทาง หรือตามประสบการณการเรียนรู5ของ
รูปสัญกรณวิทยาศาสตรได5
ผู5เรียน)
จุดประสงคการเรียนรู
3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความสัมพันธของเลขยก
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
กําลังกับการคิดดอกเบี้ย จากนั้นครูและนักเรียนรวมกัน
นําความรู5 ที่เกี่ยวกับการใช5สมบัตอิ ื่นๆของเลขยก
สรุปเกีย่ วกับดอกเบี้ยและดอกเบี้ยทบต5นเพื่อความเข5าใจให5
กําลัง และสัญกรณวิทยาศาสตร ไปใช5ในการ
ตรงกัน
4. ครูยกตัวอยางเกี่ยวกับดอกเบี้ยและดอกเบีย้
แก5ปCญหาได5อยางหลากหลายได5
ทบต5น โดยใช5การถาม-ตอบ ประกอบการอธิบาย
5. ให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-6 คน รวมกันทําใบ
กิจกรรม 1.2 เรื่อง โจทยปCญหาเกีย่ วกับการคิดดอกเบี้ยทบ
ต5น กลุมละ 1 ข5อ จากนั้นให5แตละกลุมสงผู5แทนออกมา
แสดงวิธีการหาคําตอบ โดยมีครูและเพื่อนกลุมอื่นรวมกัน
ตรวจสอบความถูกต5อง
6. ครูให5นักเรียนรวมกันสรุปความรู5เกี่ยวกับการนําไปใช5
ของเลขยกกําลังกับอัตราดอกเบี้ยและมอบหมายใบงานที่ 3
เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/กประสบการณ

5

สื่อการเรียนรู
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- ใบกิจกรรม 1.2
- ใบงานที่ 3

การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงาน

สัปดาห
4

คาบที่
หัวขอ
7-8 - การนําไปใช5

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. ครูให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-6 คน จากนั้นจัด
1. หาผลคูณและผลหารของจํานวนที่เขียนอยูในรูป กิจกรรมการเรียนรูโ5 ดยใช5รูปแบบศูนยการเรียนรูห5 รือ
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มโดยใช5 บท กิจกรรมกลุม (แตละศูนยประกอบด5วยเอกสาร สื่อ การ
นิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช5 แก5ปC เรียนรู5ทเี่ กี่ยวข5องกับการนําความรูเ5 รื่องเลขยกกําลังและสัญ
ญหาได5
กรณวิทยาศาสตรไปประยุกตใช5ในการแก5ปCญหาศาสตร
2. เขียนแสดงจํานวนที่มีคาน5อยๆ หรือมากๆ ใน
อื่นๆ ที่แตกตางกัน)
รูปสัญกรณวิทยาศาสตรได5
2. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับความ
จุดประสงคการเรียนรู
เชื่อมโยงของเลขยกกําลังและและสัญกรณวิทยาศาสตรกับ
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
ศาสตรอื่นๆ
เชื่อมโยงความรู5เรื่องเลขยกกําลังและสัญกรณ
3. One Minute Test และมอบหมายแบบฝ/กหัดเพื่อ
วิทยาศาสตรในการแก5โจทยปCญหาเกี่ยวกับศาสตร
เสริมสร5างความรู5และฝ/กประสบการณ
อื่นๆ ได5
4. ครูให5นักเรียนเขียน Mind mapping สรุปองคความรู5
สมบัติของเลขยกกําลัง

สอบยอยครั้งที่ 1 (นอกเวลา)

6

สื่อการเรียนรู
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
-เอกสารประกอบ
ศูนยการเรียนรู5
-แบบฝ/กหัด
- One Minute
Test

การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝ/กหัด
- ตรวจข5อสอบ
One Minute
Test
- ตรวจ My mapping

สัปดาห
5

คาบที่

หัวขอ

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

ตัวชี้วัด
การแยกตัวประกอบพหุนาม 3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวนเต็ม และมี
9-10 - การแยกตัว
สัมประสิทธิ์ของแตละพจนในพหุนามตัวประกอบเป;
ประกอบของพหุนาม นจํานวนเต็ม
โดยใช5สมบัติการแจก
จุดประสงคการเรียนรู
แจง
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
1. แยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5สมบัติการแจก
แจงได5
2. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหาได5อยางหลากหลาย

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรู5เดิมเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของจํานวนเต็ม การบวก การลบ การคูณและการ
หารพหุนาม โดยใช5คําถาม-ตอบ
2. ครูยกตัวอยางการคูณพหุนามและการเขียนผลคูณของ
พหุนามในรูปแบบอื่นโดยใช5สมบัตกิ ารเทากัน
3. ครูยกตัวอยางประกอบการอธิบายความหมายของตัว
ประกอบพหุนาม
4. ครูใช5คําถามกระตุ5นให5นักเรียนสังเกตตัวประกอบรวม
ของเอกนามเพื่อนํามาใช5ในการแยกตัวประกอบพหุนาม
โดยใช5สมบัติการแจกแจง
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธีการแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสอง
6. ครูมอบหมายใบงานที่ 4 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ

7

สื่อการเรียนรู
- เอกสารประกอบ
การเรียน
- ใบงานที่ 4

การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงาน

สัปดาห คาบที่
หัวขอ
6
11-12 - การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองตัวแปรเดียว
ในรูป

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรม
สื่อการเรียนรู
ตัวชี้วัด
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวน เกี่ยวกับการ
- เอกสาร
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยให5นักเรียน
ประกอบการเรียน
ที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวนเต็ม และมี พิจารณาพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว พร5อมตั้งคําถาม
- ใบงานที่ 5
สัมประสิทธิ์ของแตละพจนในพหุนามตัวประกอบเป; กระตุ5นความรู5เดิมของนักเรียน
นจํานวนเต็ม
2. ครูให5นักเรียนพิจารณาตัวอยางการแยกตัวประกอบของ
ax 2  bx  c
กรณีที่ 1 เมื่อ a, b จุดประสงคการเรียนรู
พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวในรูป ax2  bx  c เมื่อ
เป;นจํานวนเต็ม และ เพื่อให5นักเรียนสามารถ
a, b เป;นจํานวนเต็ม และ c  0 เมื่อ a  1 , b และ c
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว เป;นจํานวนเต็ม และ c  0 2-3 ตัวอยาง
c0
ที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวนเต็ม และมี 3. ครูให5นักเรียนพิจารณาตัวอยางการแยกตัวประกอบของ
กรณีที่ 2 เมื่อ
สัมประสิทธิ์ของแตละพจนในพหุนามตัวประกอบเป;น พหุนามดีกรีสอง ax2  bx  c เมื่อ a, b, c เป;นจํานวน
a  1 , b และ c
เป;นจํานวนเต็ม และ จํานวนเต็มได5
เต็ม และ a  0, a  1, c  0 2-3 ตัวอยาง
2. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
4. ครูกําหนดโจทยเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุ
c0
กรณีที่ 3 เมื่อ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
นามดีกรีสองตัวแปรเดียว 5-7 ข5อ จากนั้นคัดเลือกผู5แทน
a, b, c เป;นจํานวน แก5ปCญหา ได5อยางหลาหลากหลาย
นักเรียนออกมาแสดงการแยกตัวประกอบหน5าชั้นเรียน โดย
เต็ม และ
ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกต5อง
a  0, a  1, c  0
5. ครูมอบหมายใบงานที่ ถ เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ
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การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงาน

สัปดาห คาบที่
หัวขอ
ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู
7
13-14 - การแยกตัว
ตัวชี้วัด
ประกอบของพหุนาม 4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;
ดีกรีสองที่เป;นกําลัง นกําลังสองสมบูรณได5
สองสมบูรณ
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลัง
สองสมบูรณซึ่งเขียนอยูในรูป
A2  2 AB  B 2

เมื่อ A2 และ B 2 เป;นพหุนามได5
2. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อยางหลากหลาย

8

15-16 - การแยกตัว

ตัวชี้วัด

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยูในรูป
ax 2  bx  c จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของ
นักเรียน ดังนี้
-นักเรียนคิดวานอกจากการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองที่ได5เรียนรู5มาแล5ว ยังมีการแยกตัวประกอบของพหุ
นามลักษณะอื่น ๆ อีกหรือไม (มี)
2. ครูยกตัวอยางแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เป;นกําลังสองสมบูรณซึ่งเขียนอยูในรูป
A2  2 AB  B 2 เมื่อ A2 และ B 2 เป;นพหุนามได5
ให5นักเรียนพิจารณา โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการ
อธิบายตัวอยาง จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของ
นักเรียน
3. ให5นักเรียนแตละคนยกตัวอยางพหุนามที่อยูในรูปกําลัง
สองสมบูรณ คนละ 5 ตัวอยาง จากนั้นครูเลือกผู5แทน
นักเรียน 5 คน ออกมาเขียนแสดงตัวอยางบนกระดาน โดย
ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกต5อง
4. ให5นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความรู5 โดยเชื่อมโยง
จากตัวอยาง กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น
5. ครูมอบหมายใบงานที่ 6 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ

สื่อการเรียนรู
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- สื่อประกอบการ
แยกตัวประกอบพหุ
นาม (โมเดล)
- ใบงานที่ 6

การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงาน

1. ทบทวนความรู5เรื่องตัวประกอบโดยการถาม-ตอบ

- เอกสาร

- สังเกตพฤติกรรม
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สัปดาห

9

คาบที่

หัวขอ
ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู
ประกอบของพหุนาม 3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ดีกรีสองที่เป;นผลตาง ที่มสี ัมประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวนเต็ม และมี
ของกําลังสอง
สัมประสิทธิ์ของแตละพจนในพหุนามตัวประกอบเป;
นจํานวนเต็ม
จุดประสงคการเรียนรู
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตาง
ของกําลังสอง ซึ่งเขียนอยูในรูป
2
2 



แนวทางการจัดกิจกรรม
2. ครูยกตัวอยางการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เป;นผลตางของกําลังสอง ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึง
วิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตาง
ของกําลังสอง
3. ครูและนักเรียนรวมสรุปวิธีการแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองที่เป;นผลตางของกําลังสอง
4. ครูให5นักเรียนลงมือทําใบกิจกรรม 2.1 การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตางของกําลังสอง
A  B  A B A B
5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
2. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
และความรู5พื้นฐานที่จําเป;นที่ใช5ในการแยกตัวประกอบของ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
พหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตางของกําลังสอง
แก5ปCญหา ได5อยางหลากหลาย
6. มอบหมายใบงานที่ 7 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ
17-18 - การแยกตัว
ตัวชี้วัด
1. ครูและนักเรียนทบทวนความรู5เรื่องการแยกตัวประกอบ
ประกอบของพหุนาม 4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป; ของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตางของกําลังสองโดยการถาม
ดีกรีสองโดยวิธีทํา
ตอบ
นกําลังสองสมบูรณได5
เป;นกําลังสอง
2. ครูยกตัวอยางโจทยการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
จุดประสงคการเรียนรู
สมบูรณ
สองโดยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ ครูและนักเรียนรวมกัน
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
อภิปราย วิเคราะห วิธีการแยกตัวประกอบ
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;น
3. สรุปวิธีการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทํา
กําลังสองสมบูรณซึ่งเขียนอยูในรูป
เป;นกําลังสองสมบูรณ
A2  2 AB  B 2
4. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 8
เมื่อ A2 และ B 2 เป;นพหุนามได5
10

สื่อการเรียนรู
ประกอบการเรียน
- ใบกิจกรรม 2.1
- ใบงานที่ 7

การประเมิน
- ตรวจใบงาน

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- ใบงานที่ 8

- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงานที่ 8

สัปดาห คาบที่
หัวขอ
10
19-20 สอบกลางภาค
11

21-22 - การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองโดยวิธีทํา
เป;นกําลังสอง
สมบูรณ (ตอ)

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;
นกําลังสองสมบูรณได5

สื่อการเรียนรู

1. ครูและนักเรียนทบทวนความรู5เรื่องตัวประกอบพหุนาม - เอกสาร
ดีกรีสองที่เป;นกําลังสองสมบูรณโดยการถามตอบ
ประกอบการเรียน
2. ให5นักเรียนแบงกลุมกลุมละ 4 คนโดยแตละกลุม หา
- ใบงานที่ 9
ตัวอยางโจทยจากเว็บไซดตางๆ มานําเสนอหน5าชั้นเรียน
จุดประสงคการเรียนรู
แล5วให5นักเรียนกลุมที่เหลือแขงขันตอบปCญหา กลุมที่ตอบ
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
ถูกจะได5คะแนน โดยกลุมที่หาตัวอยางมา สับเปลี่ยนการมา
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;น
นําเสนอ
กําลังสองสมบูรณซึ่งเขียนอยูในรูป
3. มอบหมายใบงานที่ 9 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
A2  2 AB  B 2
ประสบการณ
เมื่อ A2 และ B 2 เป;นพหุนามได5
2. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อยางหลากหลาย
3. สืบค5นข5อมูลโดยใช5เทคโนโลยีในการแก5ปCญหาใน
สถานการณตางๆ

11

การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงงานและ
การนําเสนอผลงาน
หน5าชั้นเรียน
- ตรวจใบงาน

สัปดาห คาบที่
หัวขอ
ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู
12 - 13 23-26 - การแยกตัว
ตัวชี้วัด
ประกอบของพหุนาม 5. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มี
ดีกรีสูงกวาสอง
สัมประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวนเต็มและได5ตัว
ประกอบที่มีสมั ประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวน
เต็ม โดยอาศัยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณหรือใช5
ทฤษฎีเศษเหลือได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
1. แก5ปCญหาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง
กวาสองได5
2. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อยางหลากหลาย

แนวทางการจัดกิจกรรม
สื่อการเรียนรู
1. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรู5เรื่องการแยกตัว - เอกสาร
ประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยการถาม-ตอบ และ
ประกอบการเรียน
ยกตัวอยาง
- ใบกิจกรรมที่ 2.2
2. ครูยกตัวอยางโจทยการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สูงกวาสอง
3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย วิเคราะห สรุปวิธีการ
แยกตัวประกอบ โจทยตัวอยาง
4. ให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-6 คน ทําใบกิจกรรมที่
2.2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง
5.ครูให5นักเรียนใช5กระบวนการสืบเสาะความรูเ5 พื่อให5
นักเรียนรวมกันสรุปขั้นตอนและความรู5ที่ใช5ในการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองได5
6. ครูให5นักเรียนในการการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสูงกวาสอง เป;นรายบุคคล /กลุม
7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
และความรู5พื้นฐานที่จําเป;นที่ใช5ในการแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสูงกวาสอง
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การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบกิจกรรม

สัปดาห คาบที่
หัวขอ
14
27-28 - การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ที่มีสัมประสิทธิ์เป;น
จํานวนเต็มโดยใช5
ทฤษฎีบทเศษเหลือ

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู
ตัวชี้วัด
5. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มี
สัมประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวนเต็มและได5ตัว
ประกอบที่มีสมั ประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวน
เต็ม โดยอาศัยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณหรือใช5
ทฤษฎีเศษเหลือได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
แยกตัวประกอบของพหุนามที่มสี มั ประสิทธิ์ของแต
ละพจนเป;นจํานวนเต็ม โดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือได5

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรู5เรื่องการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยการถาม-ตอบ และ
ยกตัวอยาง
2. ครูยกตัวอยางโจทยการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี
สัมประสิทธิ์เป;นจํานวนเต็มโดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือ
3. ให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-6 คน ทําใบกิจกรรมที่
2.3 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์
เป;นจํานวนเต็มโดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือโดยใช5
กระบวนการสืบเสาะความรู5เพื่อให5นักเรียนรวมกันสรุป
ขั้นตอนและความรู5ที่ใช5ในการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ที่มีสัมประสิทธิ์เป;นจํานวนเต็มโดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือ
แล5วทําใบงานที่ 10 เป;นรายบุคคล
4. ให5นักเรียนกิจกรรม “ตัวปCญหา” มีเจตนาสร5างเจต
คติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร ให5นักเรียน ได5ฝ/กทักษะใน
การแยกตัวประกอบและได5ตรวจสอบความถูกต5องของ
คําตอบด5วยการเชื่อมโยงกับสํานวนไทย
5. ครูให5นักเรียนเขียน My mapping สรุปองคความรู5 เรื่อง
การแยกตัวประกอบของพหุนาม

สอบยอยครั้งที่ 2 (นอกเวลา)
13

สื่อการเรียนรู
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- ใบกิจกรรมที่ 2.3
-ใบงานที่ 10
- กิจกรรม “ตัว
ปCญหา”

การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงาน

สัปดาห คาบที่
หัวขอ
15
การแกสมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียว
29-30 การแก5สมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวโดย
การแยกตัวประกอบ

16

31

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรม
สื่อการเรียนรู
ตัวชี้วัด
1. ครูให5นักเรียนรวมกันทบทวนขั้นตอนและความรู5พื้นฐาน - เอกสาร
6. แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การแยกตัว ที่จําเป;นที่ใช5ในการแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
ประกอบการเรียน
ประกอบได5
2. ครูยกตัวอยางสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการ
- ใบงานที่ 11
จุดประสงคการเรียนรู
แยกตัวประกอบ และใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบาย
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
กระตุ5นให5นักเรียนได5คิดวิเคราะห
1. เชื่อมโยงความรู5เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุ 3. ครูให5นักเรียนลงมือแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดย
นาม และการแก5สมการกําลังสอง ตัวแปรเดียวกับ
การแยกตัวประกอบ
สถานการณที่กําหนดได5
4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
2. แก5สมการกําลังสองตัวแปร เดียวโดยการแยกตัว และความรู5พื้นฐานที่จําเป;นที่ใช5ในการแก5สมการกําลังสอง
ประกอบได5
ตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ
3.ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
5. มอบหมายใบงานที่ 11 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
ประสบการณ
แก5ปCญหา ได5อยางหลากหลาย
การแก5สมการกําลัง ตัวชี้วัด
1. ครูให5นักเรียนรวมกันทบทวนขั้นตอนและความรู5พื้นฐาน - เอกสาร
สองตัวแปรเดียวโดย 8. แก5สมการกําลังสองได5
ที่จําเป;นที่ใช5ในการแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
ประกอบการเรียน
ใช5รากที่สอง
จุดประสงคการเรียนรู
2. ครูยกตัวอยางสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่ - ใบงานที่ 12
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
สองและใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบายกระตุ5นให5
1. แก5ปCญหาสมการกําลังสองตัวแปร เดียวโดยใช5ราก นักเรียนได5คิดวิเคราะห
ที่สองได5
3. ครูให5นักเรียนลงมือแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดย
2. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
ใช5รากที่สอง
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
แก5ปCญหา ได5อยางหลากหลาย
และความรู5พื้นฐานที่จําเป;นที่ใช5ในการแก5สมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่สอง
14

การประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงาน

- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงาน

สัปดาห

16-17

คาบที่

หัวขอ

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรม
5. มอบหมายใบงานที่ 12 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ
32-33 การแก5สมการกําลัง ตัวชี้วัด
1. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรู5เดิมเกีย่ วกับการ
สองตัวแปรเดียวโดย 7. แก5โจทยปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปร แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียว โดยการแยกตัวประกอบ
ทําเป;นกําลังสอง
เดียวโดยใช5การแยกตัวประกอบได5
โดยใช5คําถาม-ตอบ จากนั้นครูตั้งคําถามกระตุ5นความคิด
สมบูรณ
จุดประสงคการเรียนรู
ของนักเรียน ดังนี้
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
- นักเรียนคิดวานอกจากการแก5สมการกําลังสองที่นักเรียน
1. แก5ปCญหาสมการกําลังสองตัวแปร เดียวโดยทําเป;น ได5เรียนรูม5 าแล5ว ยังสามารถใช5วิธีอื่นได5หรือไม (ตาม
กําลังสองสมบูรณได5
ประสบการณการเรียนรู5ของผู5เรียน)
2. ให5นักเรียนพิจารณาตัวอยางการแก5สมการกําลังสอง
พร5อมตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนจากการ
พิจารณาตัวอยาง
- จากตัวอยางที่ เป;นการแก5สมการกําลังสองโดยใช5ความรู5
เรื่องใดในการหาคําตอบของสมการ (ใช5ความรู5เรื่องกําลัง
สองสมบูรณ และผลตางของกําลังสอง)
- การใช5ความรู5เรื่องกําลังสองสมบูรณและผลตางของกําลัง
สองมาชวยในเรื่องใดในการแก5สมการ (การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม)
- เมื่อตรวจสอบคําตอบโดยการแทนคา นักเรียนคิดวาทํา
ให5สมการเป;นจริงหรือไม (สมการเป;นจริง)
3. ให5นักเรียนพิจารณาตัวอยางการแก5สมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ 2-3 ตัวอยาง
และให5นักเรียนรวมกันตรวจสอบคําตอบของสมการทีไ่ ด5วา
15

สื่อการเรียนรู

การประเมิน

- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- ใบงานที่ 13

- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงาน

สัปดาห

คาบที่

17

34

หัวขอ

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

การแก5สมการกําลัง ตัวชี้วัด
สองตัวแปรเดียวโดย 8. แก5สมการกําลังสองได5
ใช5
จุดประสงคการเรียนรู
 b  b 2  4 เพื่อให5นักเรียนสามารถ
x
1. แก5ปCญหาสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5
2a
เมื่อ b  4ac
2

0

 b  b 2  4ac
2a
2
เมื่อ b  4ac  0 ได5
x

2. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อยางหลากหลาย

แนวทางการจัดกิจกรรม
สื่อการเรียนรู
ทําให5สมการเป;นจริงหรือไม
4. กําหนดโจทยการแก5สมการบนกระดาน 4-5 ข5อ จากนั้น
ให5นักเรียนแตละคนแสดงวิธีการแก5สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ แล5วสุมนักเรียน 2-3
คน ออกมาแสดงการแก5สมการบนกระดาน โดยครูและ
นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกต5อง
5. ให5นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเกีย่ วกับการแก5
สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทําเป;นกําลังสอง
สมบูรณ โดยเชื่อมโยงกับตัวอยาง กิจกรรมและคําตอบจาก
คําถามข5างต5น
6. มอบหมายใบงานที่ 13 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวนความรู5เดิม
- เอกสาร
เกี่ยวกับการแก5สมการกําลังสอง
ประกอบการเรียน
ตัวแปรเดียวที่ได5เรียนรู5มา โดยใช5คําถามถาม-ตอบ และ
- ใบงานที่ 14
กําหนดโจทยให5นักเรียนรวมกันหาคําตอบของสมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวจากความรู5ที่เรียนมาแล5ว ดังนี้
- การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การแยกตัว
ประกอบมีวิธีการอยางไร (ตามประสบการณการเรียนรู5ของ
ผู5เรียน)
- การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทําเป;นกําลัง
สองสมบูรณมีวิธีการอยางไร (ตามประสบการณการเรียนรู5
ของผู5เรียน)
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การประเมิน

- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจใบงานที่ 14

สัปดาห

คาบที่

หัวขอ

ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรม
2. ครูตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการแก5
สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ดังนี้
- นักเรียนคิดวานอกจากการแก5สมการข5างต5นแล5ว ยังมี
วิธีการอื่นที่ชวยให5สามารถแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
ที่งายและรวดเร็วอีกหรือไม (มี คือการใช5สูตร)
- จากความสัมพันธข5างต5นได5สตู รการหาคําตอบของ
สมการกําลังสองตัวแปรเดียวอยางไร
(ax2 + bx + c = 0 เมื่อ a, b, c เป;นคาคงตัว
a ≠ 0 และ b2 – 4ac  0 เป;นจํานวนจริงโดยใช5สูตร
 b  b 2  4ac
x
2a

- จากสูตรนักเรียนสามารถบอกได5หรือไมวาคําตอบ
ที่ได5มีกี่คําตอบ (สามารถบอกได5)
4. ให5นักเรียนพิจารณาตัวอยางการแก5สมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร พร5อมทั้งตั้งคําถาม
กระตุ5นความคิดหลังจากการพิจารณา
5. ให5นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการ
แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตรโดย
เชื่อมโยงกับความรู5เดิม ตัวอยาง และคําตอบจาก
คําถามข5างต5น
5. มอบหมายใบงานที่ 14 เพื่อเสริมสร5างความรู5
และฝ/กประสบการณ
17

สื่อการเรียนรู

การประเมิน

สัปดาห คาบที่
หัวขอ
ตัวชี้วัด / จุดประสงคการเรียนรู
18 -19 35-38 -โจทยปCญหา
ตัวชี้วัด
เกี่ยวกับสมการกําลัง 9. แก5โจทยปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองได5
สองตัวแปรเดียว
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
1. วิเคราะหและขั้นตอนวิธีการแก5ปCญหาจาก
สถานการณหรือบริบทที่กําหนดให5
2. แก5โจทยปCญหาเกีย่ วกับสมการกําลังสองได5
3. ให5เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได5
อยางเหมาะสม
4. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อยางหลากหลาย
5. สืบค5นข5อมูลโดยใช5เทคโนโลยีในการแก5ปCญหาใน
สถานการณตางๆ
6. นําเสนอผลการสืบค5นสถานการณในชีวิตจริงที่
เกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได5อยาง
สร5างสรรค

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวนความรู5เรื่องการ
แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวที่ผานมาโดยการใช5คําถาม
ถาม-ตอบ จากนั้นตั้งคําถามกระตุน5 ความคิดของนักเรียน
2. ครูให5นักเรียนแก5โจทยปCญหาเกีย่ วกับสมการสองตัวแปร
เดียวพร5อมใช5คําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนให5รวมกัน
วิเคราะหปCญหาหรือสถานการณที่กําหนดให5เพื่อดําเนินการ
แก5ปCญหาตามขั้นตอน
3. ครูใช5ในคําถามกระตุ5นให5นักเรียนเชื่อมโยงความรู5เดิมมา
ใช5ในการแก5ปCญหาพร5อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล
4. ครูให5นักเรียนลงมือแก5โจทยปCญหาเป;นรายบุคคล / กลุม
โดยครูเป;นผู5อํานวยความสะดวกและคําแนะนําเทาที่จําเป;น
5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
และความรู5พื้นฐานที่จําเป;นที่ใช5ในการแก5โจทยปCญหา
เกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว
6. มอบหมายใบงานที่ 15 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ
7. มอบหมายงานรายบุคคล/กลุมสําหรับนําเสนอในคาบที่
37 เป;นการสืบค5นข5อมูลหรือสถานการณในชีวิตจริงที่มีการ
นําความรู5เรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกตใช5
8. ครูให5นักเรียนเขียน Mind mapping สรุปองคความรู5
เรื่องการแปรผัน

สอบยอยครั้งที่ 3 (นอกเวลา)
20

39-40

สอบปลายภาค
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สื่อการเรียนรู
การประเมิน
- เอกสาร
- สังเกตพฤติกรรม
ประกอบการเรียน
- ตรวจใบงาน
- การสืบค5นและ
นําเสนอผลงาน เรื่อง
การประยุกตใช5
ความรู5เรื่องสมการ
กําลังสองตัวแปร
เดียวในชีวิตจริง
- ใบงานที่ 15

19
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การสอนรายวิชา ค20203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ประจําภาคเรียนที่ 1 ป$การศึกษา 2561
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู5 ดังนี้
- ประเมินจากงานหรือแบบฝ/กหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10 คะแนน
- ประเมินจากการสอบยอย 3 ครั้ง
30 คะแนน
- ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
- ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
ตารางการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ภาคเรียนที่ 1
ป$การศึกษา 2561 ได5กําหนดหัวข5อการประเมินได5 ดังแสดงในตาราง
หัวขอการประเมิน

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
ปานกลาง ปรับปรุง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

1. ความตั้งใจเรียนในห5องเรียน
2. การตรงตอเวลาในการทํางาน
3. การมีสวนรวมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบตอการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร5างสรรคทางคณิตศาสตร
7. ความสามารถในการทํางานรวมกับผู5อื่น
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก5ปCญหาทางคณิตศาสตร
10. ความสามารถในการตัดสินใจ
การประเมินผลการเรียนรู
1. รายวิชานี้จะมีการสอบยอย 3 ครั้งดังนี้
1.1 กําหนดการสอบยอยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช5สอบ 60 นาที 6 คะแนน
1.2 กําหนดการสอบยอยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที 15 คะแนน
1.3 กําหนดการสอบยอยครั้งที่ 3 เวลาที่ใช5สอบ 60 นาที 9 คะแนน
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ตารางการประเมินการสอบยอยครั้งที่ 1 เรื่องสมบัติของเลขยกกําลัง เวลาที่ใช5สอบ 60 นาที 6 คะแนน
จํานวน
เรื่อง
จุดประสงคการเรียนรู
ที่เรียน
2 ชม. บทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลัง
1. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้กําลัง
เป;นจํานวนเต็มบวกได5
การคูณ การหาร เลขยกกําลัง
การเขียนและคํานวณจํานวนในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร 2. ใช5สมบัติของเลขยกกําลังในการแก5ปCญหาได5
3. เขียนแสดงจํานวนทีมีคาน5อยๆ หรือมาก ๆ ในรูป
A × 10n เมื่อ 1 ≤ A < 10 และ n แทนจํานวนเต็มได5
4. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้กําลัง
เป;นจํานวนเต็มได5
6 ชม. สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกําลัง และการนําไปใช5
1. แก5ปCญหาเลขยกกําลัง ที่อยูในรูป

วิธีทําสั้น
จํานวนข5อ
คะแนน/ข5อ
1
0.5
2
0.5
-

วิธีทําละเอียด
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ
1
1
1
1

รวม
คะแนน
0.5
2
1

1

0.5

2

1

2.5

4

0.5

4

1

6

(a m ) n ให5อยูในรูป a mm
(ab) n ให5อยูในรูป a n b n
n

an
a
ให5
อ
ยู
ในรู
ป
 
bn
b

เมื่อ m และ n เป;นจํานวนเต็ม ได5
2. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลังที่มีฐานอยูใน รูปการ
คูณหรือการหาร ของจํานวนหลายๆ จํานวนได5
3. เชื่อมโยงความรู5เรื่องเลขยกกําลังและสัญกรณวิทยาศาสตรใน
การแก5โจทยปCญหาเกี่ยวกับศาสตรอื่นๆ ได5
รวมขอ

ตารางการประเมินการสอบยอยครั้งที่ 2 เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที 15 คะแนน
จํานวน
เรื่อง
จุดประสงคการเรียนรู
ที่เรียน
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5สมบัติการแจกแจง แยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5สมบัติการแจกแจงได5
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มี
สัมประสิทธิ์ของแตละพจนเป;นจํานวนเต็ม และมีสัมประสิทธิ์
ของแตละพจนในพหุนามตัวประกอบเป;นจํานวนเต็มได5
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลังสอง แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลังสองสมบูรณ
สมบูรณ
ซึ่งเขียนอยูในรูป A2  2 AB  B 2
เมื่อ A 2 และ B 2 เป;นพหุนามได5
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตางของ แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตางของกําลัง
กําลังสอง
สอง ซึ่งเขียนอยูในรูป
2
2 

 ได5

วิธีทําสั้น
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ
1
1
1
1

วิธีทําละเอียด
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ
1
2

รวม
คะแนน
1
3

1

1

-

-

1

1

1

-

-

1

2

1

1

2

4

2
1

1
1

1
-

2
-

4
1

9

1

3

2

15

A  B  A B A B

4 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีทําเป;นกําลังสอง
สมบูรณ
4 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามทีม่ ีสัมประสิทธิ์เป;น
จํานวนเต็มโดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือ

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;นกําลังสอง
สมบูรณซึ่งเขียนอยูในรูป A2  2 AB  B 2
เมื่อ A 2 และ B 2 เป;นพหุนามได5
แก5ปCญหาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองได5
การแยกตัวประกอบของพหุนามทีม่ ีสัมประสิทธิ์เป;นจํานวน
เต็มโดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือได5

รวมขอ
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ตารางการประเมินการสอบยอยครั้งที่ 3 เรื่องการแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว เวลาที่ใช5สอบ 60 นาที 9 คะแนน
จํานวน
เรื่อง
ที่เรียน
2 ชม. การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัว
ประกอบ

1 ชม.
2 ชม.
1 ชม.

การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่สอง
การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยทําเป;นกําลังสอง
สมบูรณ
การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร
 b  b 2  4ac
2a
2
เมื่อ b  4ac  0
x

4 ชม. โจทยปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว

จุดประสงคการเรียนรู
1. เชื่อมโยงความรู5เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม
และการแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวกับสถานการณที่
กําหนดให5ได5
2. แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบได5
แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่สองได5
แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยทําเป;นกําลังสองสมบูรณ
ได5
แก5ปCญหาสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร
x

วิธีทําสั้น
จํานวนข5อ
คะแนน/ข5อ
2
1

2
2

1
1

1

วิธีทําละเอียด
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ
-

-

รวม
คะแนน
2

-

-

2
2

1

-

-

1

-

-

1

2

2

7

1

1

2

9

 b  b 2  4ac
เมื่อ b 2  4ac  0 ได5
2a

1. วิเคราะหและขียนขั้นตอนการแก5ปCญหาจากสถานการณ
หรือบริบทที่กําหนดให5ได5
2. แก5โจทยปCญหาเกีย่ วกับสมการกําลังสองได5

รวมขอ
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ตารางการประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ค20203 เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที 20 คะแนน
จํานวนที่
เรื่อง
เรียน
บทที่ 1 สมบัตขิ องเลขยกกําลัง
2 ชม. บทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลัง
การคูณ การหาร เลขยกกําลัง
การเขียนและคํานวณจํานวนในรูป
สัญกรณวิทยาศาสตร
6 ชม. สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกําลัง
และการนําไปใช5

จุดประสงคการเรียนรู

วิธีทําสั้น
จํานวนข5อ
คะแนน/ข5อ

1. ใช5สมบัติของเลขยกกําลังในการแก5ปCญหาได5
2. เขียนแสดงจํานวนที่มีคาน5อยๆ หรือมาก ๆ ในรูป A × 10n
เมื่อ 1 ≤ A < 10 และ n แทนจํานวนเต็มได5
3. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มได5

1
2
1

1
1
1

1. แก5ปCญหาเลขยกกําลัง ที่อยูในรูป (a m ) n ให5อยูในรูป a mm

2

แยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5สมบัติการแจกแจงได5

วิธีทําละเอียด
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ
-

รวมคะแนน

-

-

1
2
1

1

1

2

4

2

1

-

-

2

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิข์ องแตละพจนเป;นจํานวนเต็ม และมี
สัมประสิทธิ์ของแตละพจนในพหุนามตัวประกอบเป;นจํานวนเต็มได5

-

-

2

2

4

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลังสองสมบูรณซึ่งเขียนอยูในรูป A2  2 AB  B 2

-

-

2

2

4

-

-

1

2

2

8

1

6

2

20

-

(ab) n ให5อยูในรูป a n b n
n

an
a
  ให5อยูในรูป n
b
b
เมื่อ m และ n เป;นจํานวนเต็ม ได5
2. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลังที่มีฐานอยูในรูปการคูณหรือการหาร ของจํานวนหลายๆ จํานวนได5
3. เชื่อมโยงความรู5เรื่องเลขยกกําลังและสัญกรณวิทยาศาสตรในการแก5โจทยปCญหาเกี่ยวกับศาสตรอื่นๆ ได5
บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5
สมบัติการแจกแจง
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ตัวแปรเดียว
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เป;นกําลังสองสมบูรณ
2 ชม.

เมื่อ A 2 และ B 2 เป;นพหุนามได5
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่ แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตางของกําลังสอง ซึ่งเขียนอยูในรูป
เป;นผลตางของกําลังสอง
A2  B 2   A  B  A  B  ได5
รวมขอ
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ตารางการประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ค20203 เวลาที่ใช5สอบ 120 นาที 30 คะแนน
จํานวนที่
เรียน

เรื่อง

บทที่ 1 สมบัตขิ องเลขยกกําลัง
10 ชม. สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกําลัง และการนําไปใช5

จุดประสงคการเรียนรู

1. ใช5สมบัติของเลขยกกําลังในการแก5ปCญหาได5
2. เขียนแสดงจํานวนที่มีคาน5อยๆ หรือมาก ๆ ในรูป A × 10n เมื่อ 1 ≤ A < 10 และ n แทนจํานวนเต็มได5

วิธีทําสั้น

วิธีทําละเอียด

จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ

จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ

รวม
คะแนน

2

1

-

-

2

1

1

-

-

1

1

1

-

-

1

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณซึ่งเขียนอยูในรูป
A2  2 AB  B 2 เมื่อ A 2 และ B 2 เป;นพหุนามได5
แก5ปCญหาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองได5

1

1

2

2

5

-

-

1

2

2

1. เชื่อมโยงความรู5เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามและการแก5สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวกับสถานการณที่กําหนดให5ได5
2. แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบได5
แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่สองได5
แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยทําเป;นกําลังสองสมบูรณได5

-

-

1

2

2

1

1

1

2

3

-

-

2

2

4

 b  b 2  4ac
แก5ปCญหาสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร x 
2a
2
เมื่อ b  4ac  0 ได5

-

-

2

2

4

1. วิเคราะหและขียนขั้นตอนการแก5ปCญหาจากสถานการณหรือบริบทที่กําหนดให5ได5
2. แก5โจทยปCญหาเกีย่ วกับสมการกําลังสองได5

-

-

3

2

6

6

1

12

2

30

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
18 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลัง
สองสมบูรณ

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลังสองสมบูรณซึ่งเขียนอยูในรูป
A2  2 AB  B 2 เมื่อ A 2 และ B 2 เป;นพหุนามได5
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตาง แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตางของกําลังสอง ซึ่งเขียนอยูในรูป
ของกําลังสอง
2
2 

 ได5

A  B  A B A B

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธที ําเป;นกําลัง
สองสมบูรณ
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง
บทที่ 3 การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว
10 ชม. การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัว
ประกอบ
การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่สอง
การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยทําเป;นกําลัง
สองสมบูรณ
การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร

โจทยปCญหาเกีย่ วกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว

รวมขอ
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบยอย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค20203 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
ทดสอบยอย
หนวยที่
เรื่อง
วิธีทําสั้น
วิธีทํา
จํานวนข5อ(ขอละ)
จํานวนข5อ(ขอละ)
1
สมบัติของเลขยกกําลัง
บทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลัง
1(0.5)
คาบที่ 1-2
การคูณ การหาร เลขยกกําลัง
2(0.5)
1(1)
การเขียนและคํานวณจํานวนในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร
1(1)
คาบที่ 3-8
สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกําลัง และการนําไปใช5
1(0.5)
2(1)
4(0.5)
4(1)
รวมทดสอบยอยครั้งที่ 1
จํานวน 8 ขอ 6 คะแนน
2
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
คาบที่ 9-10
การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5สมบัติการแจกแจง
1(1)
คาบที่ 11-12 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
1(1)
1(2)
คาบที่ 13-14 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป@นกําลังสองสมบูรณ
1(1)
คาบที่ 15-16 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลตางของกําลังสอง
1(1)
คาบที่ 17-18 การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีทําเป@นกําลังสองสมบูรณ
2(1)
1(2)
สอบกลางภาค
คาบที่ 21-22 การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีทําเป@นกําลังสองสมบูรณ(ตอ)
คาบที่ 23-26 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง
2(1)
1(2)
คาบที่ 27-28 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสมั ประสิทธิ์เป;นจํานวนเต็มโดยใช5
1(1)
ทฤษฎีบทเศษเหลือ
9(1)
3(2)
รวมทดสอบยอยครั้งที่ 2
จํานวน 12 ขอ 15 คะแนน
3
การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว
คาบที่ 29-30 การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ
2(1)
คาบที่ 31
การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่สอง
2(1)
คาบที่ 32-33 การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยทําเป;นกําลังสองสมบูรณ
2(1)
คาบที่ 34
การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร
1(1)
คาบที่ 35-38 โจทยปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว
1(2)
7(1)
1(2)
รวมทดสอบยอยครั้งที่ 3
จํานวน 8 ขอ 9 คะแนน
รวมคะแนน

30 คะแนน

กลางภาค
วิธีทําสั้น
จํานวนข5อ(ขอละ)

วิธีทํา
จํานวนข5อ(ขอละ)

1(1)
2(1)
1(1)
2(1)
-

วิธีทําสั้น
จํานวนข5อ(ขอละ)

รวม

วิธีทํา
จํานวนข5อ(ขอละ)

1(2)

2(1)

-

-

-

2(1)
-

2(2)
2(2)
1(2)

1(1)
1(1)

-

4
7
6
4

-

-

1(1)

1(2)

7

-

-

-

2(2)

8

-

-

-

-

-

8(1)

6(2)

1(1)
6(1)

1(2)
1(2)
2(2)
2(2)
3(2)
12(2)

4
5
6
5
8
80

20 คะแนน
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ปลายภาค

30 คะแนน

16
-
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แผนการจัดการเรียนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ค20204
1.0 หนวยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห
ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ป$การศึกษา 2561
ครูผูสอน
**********************************************************************************
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝ/กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในหัวข5อตอไปนี้
เศษสวนของพหุ น าม การคู ณ หาร บวก ลบเศษสวนของพหุ น าม การแก5 ส มการเศษสวนของ
พหุนาม โจทยป:ญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนาม และการนําไปใช5
การแปรผัน การแปรผันตรง การแปรผกผัน และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง
โดยใช5แนวการจัดการเรียนรู5ผานการแก5ป:ญหา (Problem-solving approach) การสืบสวนสอบสวน
(Inquiry) การทําโครงงานคณิตศาสตร (Mathematical project) การเขียนผังความคิด (Mind mapping)
การอภิปราย (Discussion) และใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค5นข5อมูล เรียนรู5และนําเสนอแนวความคิด
ทางคณิตศาสตร ตลอดจนสอดแทรกการใช5ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร
เพื่อให5นักเรียนเกิดความรู5ความเข5าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู5 หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น คิดวิเคราะหและแก5ป:ญหาทางคณิตศาสตรในสถานการณตางๆ
เลือกใช5กลยุทธในการแก5ป:ญหาได5มากกวาหนึ่งกลยุทธ ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร ใช5เหตุผลประกอบตัดสินใจ และมี
ความคิดริเริ่มสร5างสรรค ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใช5การวัดและประเมินผลตามสภาพความเป^นจริงด5วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด5านความรู5
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค

2. ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ
1. คูณ หาร บวก ลบเศษสวนของพหุนามที่กําหนดให5ได5
2. แก5สมการเศษสวนของพหุนามได5
3. แก5โจทยป:ญหาเศษสวนของพหุนามได5
4. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่แปรผันตอกันได5
5. แก5ป:ญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใช5ความรู5เกี่ยวกับการแปรผันได5
6. เลือกใช5กลยุทธในการแก5ป:ญหาทางคณิตศาสตรได5มากกวาหนึ่งกลยุทธ
7. ใช5ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําเสนอ
แนวคิด
8. เชื่อมโยงความรู5 หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ในการแก5ป:ญหา
สถานการณตางๆ หรือการสร5างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทําโครงงานทางคณิตศาสตร
9. ใช5เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
10. มีความคิดริเริ่มสร5างสรรคในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร
11. ใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค5นข5อมูล เรียนรู5และนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร
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3. กําหนดการสอนและจุดประสงคการเรียนรู
ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวนของพหุนาม
1
1 -2
เศษสวนของพหุนาม ตัวชี้วัด
(2 ชั่วโมง)
1. คูณ หาร บวก ลบเศษสวน
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. อธิบายความหมายเศษสวน
ของพหุนามได5
2. เขียนเศษสวนของพหุนามใน
รูปผลสําเร็จได5
สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูทบทวนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองและดีกรีสูงกวา
สองที่นักเรียนเคยเรียนมาแล5ว
2. ให5นักเรียนพิจารณาเศษของพหุนามและเศษสวนทีไ่ มเป^นเศษสวน
ของพหุนาม โดยยกตัวอยางที่หลากหลายและตั้งคําถามกระตุ5น
ความคิดของนักเรียน
อาทิเชน
1) การเขียนเอกนามและพหุนามมีลักษณะอยางไร
(เขียนอยูในรูปเศษสวน)
2) การเขียนมีลักษณะแตกตางกันอยางไร (บางขอ ตัวเศษหรือตัว
สวนเป7นพหุนามแตบางขอ ตัวเศษหรือตัวสวนบางตัวไมใชพหุนาม)
3) เราเรียกการเขียนผลหารของพหุนามสองพหุนามหรือ การเขียน
พหุนามในรูปเศษสวนนี้วาอยางไร
(เศษสวนของพหุนาม)
3. ให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน ชวยกันยกตัวอยางของ
เศษสวนของพหุนามกลุมละ 6 ข5อ
ลงในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องเศษสวนของพหุนาม จากนั้นให5แตละกลุม
ออกมาเขียนแสดงตัวอยางของเศษสวนของ
พหุนามบนกระดาน โดยครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความ
ถูกต5องจนครบทุกกลุม

สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
เศษสวนของพหุนาม
2.หนังสือ New
Mathematics Counts
2nd Edition
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง
เศษสวนของพหุนามและ
รูปอยางงายของเศษสวน
ของพหุนาม

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจใบงานที่ 1

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวนของพหุนาม
1
1 -2
เศษสวนของพหุนาม ตัวชี้วัด
(ตอ)
(2 ชั่วโมง)
1. คูณ หาร บวก ลบเศษสวน
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. อธิบายความหมายเศษสวน
ของพหุนามได5
2. เขียนเศษสวนของพหุนาม
ในรูปผลสําเร็จได5
สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

แนวทางการจัดกิจกรรม
4. ครูยกตัวอยางเพิ่มเติมในรูปเศษสวนของพหุนามที่ไมเป^นเศษสวน
อยางต่ํา)
1) ตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับหลักการการทํา
เศษสวนของพหุนามให5เป^นเศษสวนอยางต่ํา
ใช5หลักการเดียวกับการทําเศษสวนให5เป^นเศษสวนอยางต่าํ ทั่วไปหรือไม
(ใชหลักการเดียวกัน)
5. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 1 เรื่อง เศษสวนของพหุนามและรูปอยางงาย
ของเศษสวนของพหุนาม เพื่อฝ/กทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวนของพหุนาม
สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

แนวทางการจัดกิจกรรม
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สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
เศษสวนของพหุนาม
2.หนังสือ New
Mathematics Counts
2nd Edition
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง
เศษสวนของพหุนามและ
รูปอยางงายของเศษสวน
ของพหุนาม

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจใบงานที่ 1

สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

2-4

3 – 7 การบวก การลบ
ตัวชี้วัด
(5 ชั่วโมง) เศษสวนของพหุนาม 1. คูณ หาร บวก ลบเศษสวน
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. หาผลบวก เศษสวนของ
พหุนามได5
2. หาผลลบ เศษสวนของ
พหุนามได5

1. ครูยกตัวอยาง การบวก การลบของเศษสวนของจํานวนจริงและ
เศษสวนของพหุนาม และตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนใน
ประเด็นตอไปนี้
1) การบวก การลบของเศษสวนของจํานวนจริงและเศษสวนของพหุนาม
มีหลักการคล5ายกันหรือไมอยางไร (คลายกัน หรือตามประสบการณ
การเรียนรูของผูเรียน)
2. ครูยกตัวอยางเกี่ยวกับการบวก การลบของเศษสวนของพหุนามให5
นักเรียนพิจารณา โดยใช5การถาม-ตอบประกอบตัวอยาง
1) ตัวสวนที่เทากันมีหลักการบวก และการลบอยางไร (นําตัวเศษมาบวก
หรือลบกันตามเครื่องหมาย โดยที่บวกหรือลบกันเฉพาะนิพจนที่
คลายกัน ตัวสวนเป7นตัวสวนเดิม)
2) ตัวสวนที่ไมเทากันมีการบวก และการลบอยางไร (ทําตัวสวนใหเทากัน
โดยการหา ค.ร.น. ของตัวสวน แลวบวกหรือลบกันตามหลักการบวก
หรือลบเศษสวนทั่วไป โดยบวกหรือลบกันเฉพาะนิพจนที่คลายกัน)

5

1. ใบกิจกรรมที่ 2
1. สังเกตพฤติกรรม
เรื่อง การบวกและการ 2. ตรวจใบงานที่ 2
ลบเศษสวนของพหุ
นาม
2.หนังสือ New
Mathematics
Counts 2nd Edition
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง
การบวกและการลบ
เศษสวนของพหุนาม

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวนของพหุนาม
2–4
3 – 7 การบวก การลบ
ตัวชี้วัด
(ตอ)
(5 ชั่วโมง) เศษสวนของ
1. คูณ หาร บวก ลบเศษสวน
พหุนาม
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. หาผลบวก เศษสวนของ
พหุนามได5
2. หาผลลบ เศษสวนของ
พหุนามได5
สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวนของพหุนาม
สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

แนวทางการจัดกิจกรรม
3. ให5นักเรียนแตละคนยกตัวอยางการบวกและ การลบเศษสวนของพหุ
นาม คนละ 2 ข5อ ลงใน ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบ
เศษสวนของพหุนาม จากนั้นครูเลือกผู5แทนนักเรียน 4-5 คน ออกมา
แสดงตัวอยางการบวกและการลบเศษสวนของพหุนามบนกระดาน โดยครู
และนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกต5อง
4. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 2 เรื่อง การบวกและ การลบเศษสวนของพหุ
นาม เพื่อฝ/กทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ

แนวทางการจัดกิจกรรม
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สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

1. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง 1. สังเกตพฤติกรรม
การบวกและการลบ
2. ตรวจใบงานที่ 2
เศษสวนของพหุนาม
2.หนังสือ New
Mathematics Counts
2nd Edition
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง การ
บวกและการลบเศษสวน
ของพหุนาม

สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

4-5

8 – 10 การคูณ การหาร ตัวชี้วัด
(3 ชั่วโมง) เศษสวนของ
1. คูณ หาร บวก ลบเศษสวน
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5
พหุนาม
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. หาผลคูณ เศษสวนของ
พหุนามได5
2. หาผลหาร เศษสวนของ
พหุนามได5

1. ครูยกตัวอยาง และตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการคูณ
เศษสวนของพหุนาม ดังนี้
1) นักเรียนคิดวาการคูณเศษสวนของพหุนามมีหลักการคล5ายกับการคูณ
เศษสวนหรือไม อยางไร
(ตามประสบการณการเรียนรูของผูเรียน)
2.ให5นักเรียนพิจารณาการคูณเศษสวนของพหุนาม จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5น
ความคิดของนักเรียน ซึ่งเป^นการสืบเสาะหาความรู5ของนักเรียน
1) การคูณกันของเศษสวนของพหุนามจะใช5หลักการคูณอยางไร (ใชหลักการ
คูณคลายกับการคูณเศษสวนทั่วไป)
3. ครูยกตัวอยางอธิบายเกี่ยวกับการคูณเศษสวนของพหุนามให5นักเรียน
พิจารณา
4. ครูตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการหารเศษสวนของพหุ
นาม ดังนี้
1) นักเรียนคิดวาการหารเศษสวนของพหุนามมีหลักการอยางไร (ตาม
ประสบการณการเรียนรูของผูเรียน)
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1. ใบกิจกรรมที่ 3
1. สังเกตพฤติกรรม
เรื่องการคูณ การหาร 2. ตรวจใบงานที่ 3
เศษสวนของพหุนาม
2.หนังสือ New
Mathematics
Counts 2nd Edition
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง
การคูณและการหาร
เศษสวนของพหุนาม

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวนของพหุนาม
4–5
8 – 10 การคูณ การหาร ตัวชี้วัด
(ตอ)
(3 ชั่วโมง) เศษสวนของ
1. คูณ หาร บวก ลบเศษสวน
พหุนาม
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. หาผลคูณ เศษสวนของ
พหุนามได5
2. หาผลหาร เศษสวนของ
พหุนามได5
สัปดาหที่

สัปดาหที่

คาบที่

คาบที่

หัวขอ

หัวขอ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรม
5. ครูยกตัวอยาง ให5นักเรียนพิจารณาการหารเศษสวนและการหารเศษสวน
ของพหุนาม จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนจากการพิจารณา
1) การหารเศษสวนและการหารเศษสวนของพหุนามมีหลักการเหมือนกัน
หรือไม (เหมือนกัน คือ ใหเศษสวนของพหุนามที่เป7นตัวหารกลับตัวเศษ
เป7นตัวสวน และตัวสวนเป7นตัวเศษ แลวเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป7น
เครื่องหมายคูณแลวใชหลักการคูณเศษสวนของพหุนาม)
2) ผลหารของเศษสวนของพหุนามมีลักษณะอยางไร (อยูในรูปอยางงาย)
6. ครูยกตัวอยางการหารเศษสวนของพหุนามเพิ่มเติมให5นักเรียนพิจารณา
โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบาย ให5นักเรียนแตละคนเขียนแสดงการ
คูณและการหารเศษสวนคนละ 2 ข5อ ลงในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องการคูณ การ
หารเศษสวนของพหุนาม จากนั้นให5ผู5แทนนักเรียน 5-7 คน ออกมาเขียนแสดง
การหาผลคูณ ผลหารเศษสวนของพหุนามบนกระดาน โดยครูและนักเรียน
รวมกันตรวจสอบความถูกต5อง
8. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 3 เรื่อง การคูณและการหารเศษสวนของพหุนาม
เพื่อฝ/กทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ

แนวทางการจัดกิจกรรม

สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

1. ใบกิจกรรมที่ 3
1. สังเกตพฤติกรรม
เรื่องการคูณ การหาร 2. ตรวจใบงานที่ 3
เศษสวนของพหุนาม
2.หนังสือ New
Mathematics
Counts 2nd Edition
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง
การคูณและการหาร
เศษสวนของพหุนาม

สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

6-7

11 – 14 สมการเศษสวน
(4 ชั่วโมง) ของพหุนาม

ตัวชี้วัด
2. แก5สมการเศษสวนของ
พหุนามได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. แก5สมการเศษสวนของ
พหุนามและตรวจสอบคําตอบ
ได5
2. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได5

1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ
และการหารเศษสวนของพหุนาม โดยครูใช5คําถามถาม-ตอบกับนักเรียน อาทิ
เชน
1) การบวกเศษสวนของพหุนามมีหลักการอยางไร
2) การลบเศษสวนของพหุนามมีหลักการอยางไร
3) การคูณเศษสวนของพหุนามมีหลักการอยางไร
4) การหารเศษสวนของพหุนามมีหลักการอยางไร
2. ครูตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการแก5สมการเศษสวน
ของพหุนาม ดังนี้
1) นักเรียนคิดวาการแก5สมการเศษสวนของพหุนามมีหลักการหรือวิธีการ
คล5ายกับการแก5สมการทั่วไปหรือไม อยางไร (ตามประสบการณการเรียนรู
ของผูเรียน)
2) นักเรียนมีขั้นตอนการแก5สมการเศษสวนของ พหุนามอยางไร
(ตามประสบการณการเรียนรูของผูเรียน)
3. ให5นักเรียนพิจารณาตัวอยางการแก5สมการเศษสวนของพหุนาม จากนั้นตั้ง
คําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน ดังนี้
1) จากตัวอยางเป^นสมการเศษสวนของพหุนามหรือไม (เป7นสมการเศษสวน
ของพหุนาม)
2) จากตัวอยางขั้นตอนแรกในการแก5สมการเศษสวนของพหุนามมีวธิ ีการ
อยางไร (หา ค.ร.น. ของตัวสวนของพหุนาม)
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1. หนังสือ New
1. สังเกตพฤติกรรม
Mathematics
2. ตรวจใบงานที่ 4
Counts 2nd Edition
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง
การแก5สมการเศษสวน
ของพหุนาม

สัปดาหที่
6–7
(ตอ)

คาบที่

หัวขอ

11 – 14 สมการเศษสวน
(4 ชั่วโมง) ของพหุนาม

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
2. แก5สมการเศษสวนของ
พหุนามได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. แก5สมการเศษสวนของ
พหุนามและตรวจสอบคําตอบ
ได5
2. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได5

แนวทางการจัดกิจกรรม
3) เมื่อคูณสมการทั้งสองข5างด5วย ค.ร.น.ของตัวสวนแล5ว สมการมีลกั ษณะ
เป^นอยางไร
(อยูในรูปสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว)
4) เมื่อสมการอยูในรูปของสมการเชิงเส5นตัวแปรเดียว นักเรียนหาคําตอบ
ของสมการอยางไร
(ใชหลักการแกสมการโดยใชสมบัติการเทากันหรือหลักการแกสมการเชิง
เสนทั่วไป)
4. ให5นักเรียนแตละคนกําหนดโจทยสมการเศษสวนของพหุนามคนละ 1-2
ข5อ พร5อมแก5สมการหาคําตอบตามขั้นตอน จากนั้นคัดเลือกผู5แทนนักเรียน
3-5 คน ออกมาแสดงการแก5สมการเศษสวนของพหุนามคนละ 1 ข5อ โดย
ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกต5อง
5. ครูควรย้ํากับนักเรียนวาตัวสวนของเศษสวนของพหุนามแตละเศษสวน
ของพหุนามจะต5องไมเป^นศูนย ดังนั้นในการตรวจสอบคําตอบของสมการจึง
ควรนําเงื่อนไขนี้มาพิจารณาด5วย ซึ่งเป^นการสํารวจตรวจสอบคําตอบของแก5
สมการเศษสวนของพหุนาม
6. ให5นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความรู5 โดยเชื่อมโยงจากตัวอยาง
กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น
7. ให5นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคําถาม ดังนี้
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สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

1. หนังสือ New
1. สังเกตพฤติกรรม
Mathematics Counts 2. ตรวจใบงานที่ 4
2nd Edition
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การ
แก5สมการเศษสวนของ
พหุนาม

สัปดาหที่
6–7
(ตอ)

คาบที่

หัวขอ

11 – 14 สมการเศษสวน
(4 ชั่วโมง) ของพหุนาม

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
2. แก5สมการเศษสวนของ
พหุนามได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. แก5สมการเศษสวนของ
พหุนามและตรวจสอบคําตอบ
ได5
2. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได5

แนวทางการจัดกิจกรรม
7. ให5นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคําถาม ดังนี้
1) นักเรียนคิดวาผู5ที่ประกอบอาชีพใดที่ต5องใช5ความรู5เรื่อง การแก5สมการ
เศษสวนของพหุนามมากทีส่ ุด เพราะอะไร
8. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 4 เรื่อง การแก5สมการเศษสวนของพหุนาม เพื่อฝ/ก
ทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ
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สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

1. หนังสือ New
1. สังเกตพฤติกรรม
Mathematics Counts 2. ตรวจใบงานที่ 4
2nd Edition
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การ
แก5สมการเศษสวนของ
พหุนาม

สัปดาหที่
7-9

คาบที่

หัวขอ

15 -18 โจทยป:ญหา
(4 ชั่วโมง) เศษสวนของ
พหุนาม

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
2. แก5โจทยป:ญหาเศษสวนของ
พหุนามได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. แก5โจทยป:ญหาเศษสวนของ
พหุนาม โดยใช5กระบวนการ
ทางคณิตศาสตรในการ
แก5ป:ญหาได5
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ
กระบวนการแก5ปญ
: หาของ
กลุม
เชื่อมโยงความรูเ5 รื่องเศษสวน
ของพหุนาม กับศาสตรอื่นๆ
เชน วิชาฟkสิกส
3. มีความคิดริเริม่ สร5างสรรค

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูทบทวนขั้นตอนการแก5โจทยป:ญหาโดยการสร5างสมการในรูปเศษสวน
ของพหุนาม สุมนักเรียนออกมามาแสดงวิธีทําและชี้ให5เห็นขั้นตอนการแก5
สมการเศษสวนของพหุนามตามทีน่ ักเรียน
เคยเรียนมาแล5ว และควรเน5นให5นกั เรียนตรวจสอบคําตอบซึ่งจะต5องนําคา
ของตัวแปรไปตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย
2. ครูยกตัวอยางอธิบายเกี่ยวกับการแก5ป:ญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนาม
ให5นักเรียนพิจารณา
โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอยาง จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5น
ความคิดของนักเรียน
1) จากตัวอยางเป^นการแก5โจทยป:ญหาโดยใช5ความรู5เรื่องใดในการแก5ป:ญหา
(ความรูเกี่ยวกับการแกสมการเศษสวนของพหุนาม)
2) มีขั้นตอนการแก5โจทยป:ญหาอยางไรบ5าง
(ใชหลักการแกโจทยทั่วไปขั้นที่ 1 พิจารณาสิ่งที่โจทยกําหนดแลว
กําหนดคาตัวแปร
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สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

1.หนังสือ New
1. สังเกตพฤติกรรม
Mathematics Counts 2. ตรวจใบงานที่ 5
2nd Edition
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง
การแก5ป:ญหาเกี่ยวกับ
เศษสวนของพหุนาม

สัปดาหที่
7–9
(ตอ)

คาบที่

หัวขอ

15 -18 โจทยป:ญหา
(4 ชั่วโมง) เศษสวนของ
พหุนาม

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
2. แก5โจทยป:ญหาเศษสวนของ
พหุนามได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. แก5โจทยป:ญหาเศษสวนของ
พหุนาม โดยใช5กระบวนการ
ทางคณิตศาสตรในการ
แก5ป:ญหาได5
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ
กระบวนการแก5ปญ
: หาของ
กลุม
เชื่อมโยงความรูเ5 รื่องเศษสวน
ของพหุนาม กับศาสตรอื่นๆ
เชน วิชาฟkสิกส
3. มีความคิดริเริม่ สร5างสรรค

แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ 2 เขียนแสดงความสัมพันธจากที่โจทยกําหนดในรูปสมการ
ขั้นที่ 3 ใชหลักการแกสมการเศษสวนของพหุนาม
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ)
3. ให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน ให5แตละกลุมศึกษาสืบค5นข5อมูล
ทางด5านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิชาฟkสิกส หรือข5อมูลด5านอื่น ๆ ของ
ประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน เพื่อสร5างโจทยป:ญหาเกี่ยวกับเศษสวนของ
พหุนามที่เกี่ยวข5องกับชีวิตประจําวันกลุมละ 2-3 ข5อ พร5อมแสดงการ
แก5ป:ญหา จากนั้นให5แตละกลุมออกมาเขียนโจทยบนกระดานกลุมละ 1 ข5อ
จากนั้นให5ผู5แทนกลุมอื่นออกมาแสดงการแก5โจทยป:ญหา โดยครูและแตละ
กลุมรวมกันตรวจสอบจนครบทุกกลุม
4. ให5นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความรู5 โดยเชื่อมโยงจากตัวอยางและ
การตอบคําถามข5างต5น
5. ให5นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคําถาม ดังนี้
1) นักเรียนจะนําความรู5เรื่อง การแก5ป:ญหาเกี่ยวกับเศษสวน ไปใช5ใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง
ได5อยางไร
6. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 5 เรื่อง การแก5ป:ญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนาม
เพื่อฝ/กทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ

สอบยอยครั้งที่ 1(นอกเวลา)
10
19-20

สอบกลางภาค
13

สื่อ/แหลงเรียนรู

การประเมิน

1.หนังสือ New
1. สังเกตพฤติกรรม
Mathematics Counts 2. ตรวจใบงานที่ 5
2nd Edition
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง
การแก5ป:ญหาเกี่ยวกับ
เศษสวนของพหุนาม

สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

11 - 12

21 - 23
(3 ชั่วโมง)

การแปรผันตรง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่
แปรผันตอกันได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. อธิบายการแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กําหนดให5ได5
2. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก5ปญ
: หา
ได5
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ
กระบวนการแก5ปญ
: หาของ
กลุมได5

แนวทางการจัดกิจกรรม
1.ครูนําสนทนาให5นักเรียนเห็นวา ในชีวิตประจําวันเรามักจะพบ
ความสัมพันธระหวางปริมาณสองปริมาณในสถานการณตาง ๆ หรืออาจ
ยกตัวอยางในชีวิตประจําวันเพิ่มเติม
2. ครูควรชี้ให5นักเรียนเห็นวา เมื่อมีข5อมูลที่แสดงความสัมพันธระหวาง
ปริมาณสองปริมาณ ให5วิเคราะหหาแบบรูปซึ่งอาจมีแบบจําลองเป^นสมการ
หรือกราฟ แล5วควรแปลความหมายเพื่อหาข5อสรุปและนําข5อสรุปทีไ่ ด5ไปใช5
ในการแก5ป:ญหาตอไป
3. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการแปรผัน โดยครูแจกลูกบอลให5
ผู5แทนนักเรียน 1 ลูก ให5ผู5แทนนักเรียนปลอยลูกบอลลูกนั้นลงสูพื้นหรือ
ปลอยลงจากทีส่ ูง ให5นักเรียนพิจารณาการเคลื่อนที่ของลูกบอลดังกลาว
จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน ดังนี้
1) จากการเคลื่อนที่ของลูกบอล มีความสัมพันธของสิ่งใดบ5างที่เกี่ยวข5องกับ
การเคลื่อนที่ (น้ําหนักของลูกบอล ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ ระยะทางใน
การเคลื่อนที่ เป7นตน)
2) นักเรียนคิดวาถ5าปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลง ปริมาณอื่น ๆ จะ
เปลี่ยนแปลงด5วยหรือไม (เปลี่ยนแปลงดวย)
3) นักเรียนคิดวาการเปลีย่ นแปลงของปริมาณที่สมั พันธกันจะมีลักษณะ
อยางไร (จะเปลี่ยนแปลงไปดวยอยางเป7นสัดสวนกัน)
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สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบกิจกรรม
เรื่อง โจทยป:ญหาการ
แปรผันตรง
2. ใบงานที่ 6
เรื่อง การแปรผันตรง

การประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจใบงานที่ 6

สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

11 – 12
(ตอ)

21 - 23
(3 ชั่วโมง)

การแปรผันตรง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่
แปรผันตอกันได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. อธิบายการแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กําหนดให5ได5
2. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก5ปญ
: หา
ได5
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ
กระบวนการแก5ปญ
: หาของ
กลุมได5

แนวทางการจัดกิจกรรม
4) เรียกความสัมพันธระหวางปริมาณตั้งแตสองปริมาณขึ้นไป โดยเมือ่
ปริมาณหนึ่งเปลีย่ นแปลง ปริมาณอื่น ๆ ก็จะเปลีย่ นแปลงไปด5วยอยางเป^น
สัดสวนกันวาอะไร (การแปรผัน)
5) การแปรผัน แบงออกเป^นกี่ประเภท อะไรบ5าง
(การแปรผัน แบงออกเป7น 3 ประเภท ไดแก
1. การแปรผันตรง (direct variation)
2. การแปรผกผัน (inverse variation)
3. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง (joint variation))
3. ครูเขียนการแปรผันตรงจากประโยคข5อความให5นักเรียนพิจารณา
จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน
1) จากข5อความข5างต5น เป^นการแปรผันหรือไม (เป7นการแปรผัน)
2) การแปรผันจากข5อความข5างต5น มีลักษณะเป^นอยางไร (เมื่อปริมาณหนึ่ง
เพิ่มขึ้น อีกปริมาณหนึ่งก็เพิ่มขึ้นตามไปดวย)
3) ถ5าตัดทอน้ําให5สั้นลง น้ําหนักของทอจะลดลงหรือไม (ลดลง)
4) เรียกความสัมพันธระหวางปริมาณสองปริมาณ เมื่อปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้น
อีกปริมาณหนึ่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด5วย หรือเมื่อปริมาณหนึ่งลดลงอีกปริมาณ
หนึ่งก็ลดลงอยางเป^นสัดสวนกัน วาอะไร (การแปรผันตรง)
4. ให5นักเรียนแตละคนสร5างประโยคข5อความที่เกี่ยวข5องกับการแปรผันตรง
คนละ 2 ประโยค จากนั้นครูให5ผู5แทนนักเรียน 5 คน ออกมาอานประโยค
ข5อความของตนเอง คนละ 1 ประโยค โดยครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกต5อง
15

สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบกิจกรรม
เรื่อง โจทยป:ญหาการ
แปรผันตรง
2. ใบงานที่ 6
เรื่อง การแปรผันตรง

การประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจใบงานที่ 6

สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

11 – 12
(ตอ)

21 - 23
(3 ชั่วโมง)

การแปรผันตรง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่
แปรผันตอกันได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. อธิบายการแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กําหนดให5ได5
2. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก5ปญ
: หา
ได5
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ
กระบวนการแก5ปญ
: หาของ
กลุมได5

แนวทางการจัดกิจกรรม
5. ครูยกตัวอยางสมการแสดงการแปรผันตรง สัญลักษณการแปรผันและคาคง
ตัวของการแปรผันให5นักเรียนพิจารณา โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการ
อธิบายตัวอยาง
6. ครูยกตัวอยางการแก5โจทยป:ญหาการแปรผันตรงให5นักเรียนพิจารณา
โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอยาง
7. ให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน รวมกันสร5างโจทยป:ญหาการแปร
ผันตรง กลุมละ 2 ข5อ พร5อมทั้งแสดงวิธีการหาคําตอบลงในใบกิจกรรม เรื่อง
โจทยป:ญหาการแปรผันตรง จากนัน้ ให5แตละกลุมสงผู5แทนกลุมออกมาเขียน
โจทยป:ญหาและแสดงวิธีการหาคําตอบ กลุมละ 1 ข5อ โดยครูและนักเรียน
รวมกันตรวจสอบความถูกต5อง
8. ให5นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความรู5 โดยเชื่อมโยงจากตัวอยาง
กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น
9. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 6 เรื่อง การแปรผันตรง เพื่อฝ/กทักษะและ
ตรวจสอบความเข5าใจ
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สื่อ/แหลงเรียนรู
1. ใบกิจกรรม
เรื่อง โจทยป:ญหาการ
แปรผันตรง
2. ใบงานที่ 6
เรื่อง การแปรผันตรง

การประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจใบงานที่ 6

สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

12 - 14

24 - 27
(4 ชั่วโมง)

การแปรผกผัน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่
แปรผันตอกันได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. อธิบายการแปรผกผันของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กําหนดให5ได5
2. เขียนสมการแสดง การ
แปรผกผันของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก5ปญ
: หา
ได5
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ
กระบวนการแก5ปญ
: หาของ
กลุมได5

แนวทางการจัดกิจกรรม

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. ครูเขียนการแปรผกผันจากประโยคข5อความให5นักเรียนพิจารณา จากนั้น ใบงานที่ 7
ตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน
เรื่องการแปรผันผกผัน
1) จากข5อความข5างต5น เป^นการแปรผันหรือไม (เป7นการแปรผัน)
2) การแปรผันจากข5อความข5างต5น มีลักษณะอยางไร (เมื่อปริมาณหนึ่ง
เพิ่มขึ้นอีกปริมาณหนึ่งก็จะลดลง)
3) ถ5าลดจํานวนคนงาน จะทําให5ระยะเวลาในการทํางานเป^นอยางไร
(ระยะเวลาในการทํางานจะเพิ่มขึ้น)
4) เรียกความสัมพันธกันระหวางปริมาณของสองสิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่ง
หนึ่งจะลดลงอยางได5สัดสวน หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดลงอีกสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้น
อยางได5สดั สวนกันวาอะไร (การแปรผกผัน หรือเรียกอีกแบบหนึ่งวา การ
แปรผันกลับ)
2. ครูเขียนบทนิยามของการแปรผกผันและความรู5เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
แปรผกผันให5นักเรียนพิจารณา
3. ครูยกตัวอยางสมการแสดงการแปรผันของการแปรผกผัน สัญลักษณการ
แปรผันและคาคงตัว
ของการแปรผันให5นักเรียนพิจารณา โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการ
อธิบายตัวอยาง
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การประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจใบงานที่ 7

สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

12 – 14
(ตอ)

24 - 27
(4 ชั่วโมง)

การแปรผกผัน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่
แปรผันตอกันได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. อธิบายการแปรผกผันของ
ปริมาณสองปริมาณที่
กําหนดให5ได5
2. เขียนสมการแสดง การ
แปรผกผันของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก5ปญ
: หา
ได5
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ
กระบวนการแก5ปญ
: หาของ
กลุมได5

แนวทางการจัดกิจกรรม

สื่อ/แหลงเรียนรู

4. ครูยกตัวอยางโจทยเกี่ยวกับสมการแสดงการแปรผันของการแปรผกผัน ใบงานที่ 7
และการหาคําตอบให5นักเรียนพิจารณา โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการ
เรื่องการแปรผันผกผัน
อธิบายตัวอยาง ครูไมควรให5นักเรียนจําวา ความสัมพันธแบบการแปรผกผัน
มีลักษณะที่ปริมาณหนึ่งเพิม่ ขึ้นอีกปริมาณหนึ่งลดลง หรือปริมาณหนึ่งลดลง
อีกปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้น แตควรให5นักเรียนพิจารณาจากผลคูณของปริมาณทั้ง
สองวามีผลคูณเป^นคาคงตัวตัวเดียวกันหรือไม
5. ครูยกตัวอยางการแก5โจทยป:ญหาการแปรผกผันให5นักเรียนพิจารณา โดย
ใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอยาง
6. ให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน รวมกันสร5างโจทยการแปรผกผัน
กลุมละ 2 ข5อ พร5อมทั้งแสดงวิธีการหาคําตอบ จากนั้นให5แตละกลุมสง
ผู5แทนกลุมออกมาเขียนโจทยป:ญหาและแสดงวิธีการหาคําตอบ กลุมละ 1
ข5อ โดยครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกต5อง
7. ให5นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความรู5 โดยเชื่อมโยงจากตัวอยาง
กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น
9. 8. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 7 เรื่อง การแปรผันผกผัน เพื่อฝ/กทักษะและ
ตรวจสอบความเข5าใจ
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การประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจใบงานที่ 7

สัปดาหที่
14 - 16

คาบที่

หัวขอ

28 - 32 การแปรผัน
(5 ชั่วโมง) เกี่ยวเนื่อง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่
แปรผันตอกันได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. อธิบายการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องได5
2. เขียนสมการแสดง การแปร
ผันเกี่ยวเนื่อง
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก5ปญ
: หา
ได5
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ
กระบวนการแก5ปญ
: หาของ
กลุมได5

แนวทางการจัดกิจกรรม

สื่อ/แหลงเรียนรู

1. ครูยกตัวอยางโดยใช5ข5อมูลในท5องถิ่น หรือข5อมูลในชีวิตประจําวัน เชน
ใบงานที่ 8
การจ5างเหมารถตูไ5 ปทัศนศึกษา มีคาใช5จายซึ่งแปรผันเกี่ยวเนื่องกับจํานวน เรื่องแปรผันเกี่ยวเนื่อง
วันที่ไปทัศนศึกษาและปริมาณน้ํามันที่ใช5ในการเดินทาง และปริมาณน้ํามันที่
ใช5ก็ยังแปรผันตรงกับระยะทางที่เดินทางอีกด5วย
2. ครูเขียนการแปรผันเกี่ยวเนื่องจากประโยคข5อความให5นักเรียนพิจารณา
จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนถึงความสัมพันธของการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณอื่น ๆ ตั้งแตสองปริมาณ
ขึ้นไป อาจจะ
แปรผันตรงหรือแปรผกผันกับปริมาณของสิ่ง
เหลานั้นก็ได5 (การแปรผันเกี่ยวเนื่อง บางครั้งอาจเรียกวา การแปรผัน
รวม)
3. ครูยกตัวอยางการเขียนสมการแสดงการแปรผันของการแปรผันเกี่ยวเนื่อง
โดยใช5สัญลักษณจากประโยคข5อความให5นักเรียนพิจารณา โดยใช5
การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอยาง
4. ครูยกตัวอยางโจทยเกี่ยวกับสมการแสดงการแปรผันของการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องและการหาคําตอบ โดยให5นักเรียนพิจารณาใช5การถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบายตัวอยาง
5. ให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน ทําโจทยป:ญหาการแปรผัน
เกี่ยวเนื่อง กลุมละ 2 ข5อพร5อมทั้งแสดงวิธีการหาคําตอบ จากนั้นให5แตละ
กลุมสงตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอการหาคําตอบ กลุมละ 1 ข5อ โดยครู
และนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกต5อง
19

การประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจใบงานที่ 8

สัปดาหที่
14 – 16
(ตอ)

คาบที่

หัวขอ

28 - 32 การแปรผัน
(5 ชั่วโมง) เกี่ยวเนื่อง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่
แปรผันตอกันได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียน
1. อธิบายการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องได5
2. เขียนสมการแสดง การแปร
ผันเกี่ยวเนื่อง
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก5ปญ
: หา
ได5
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ
กระบวนการแก5ปญ
: หาของ
กลุมได5

แนวทางการจัดกิจกรรม
6. ให5นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความรู5 โดยเชื่อมโยงจากตัวอยาง
กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น
7. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 8 เรื่อง แปรผันเกีย่ วเนื่อง เพื่อฝ/กทักษะและ
ตรวจสอบความเข5าใจ
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สื่อ/แหลงเรียนรู
ใบงานที่ 8
เรื่องแปรผันเกี่ยวเนื่อง

การประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจใบงานที่ 8

สัปดาหที่

คาบที่

หัวขอ

17 – 19

33 - 38
(6 ชั่วโมง)

การนําไปใช5

ตัวชี้วัด / จุดประสงค
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
5. แก5ป:ญหารหรือสถานการณ
ที่กําหนดโดยใช5ความรู5
เกี่ยวกับการแปรผันได5
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อให5นักเรียนสามารถ
1. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตรใน
การแก5ป:ญหาได5
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และนําเสนอ
กระบวนการแก5ปญ
: หาของ
กลุมได5
3. เชื่อมโยงความรู5เรื่องความรู5
เกี่ยวกับารแปรผันกับศาสตร
อื่นๆ เชน ฟkสิกส เคมี
กลศาสตร
4. มีความคิดริเริ่มสร5างสรรค

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการนําความรู5เกี่ยวกับการ
แปรผันไปประยุกตใช5
ในการแก5โจทยป:ญหา จากนั้นครูยกตัวอยางการนําความรู5เกี่ยวกับการแปร
ผันไปประยุกตใช5ในการแก5โจทยป:ญหาให5นักเรียนพิจารณาเพิม่ เติม โดยใช5
การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอยาง และตั้งคําถามกระตุ5นความคิด
ของนักเรียน
2. ให5นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน รวมกันสร5างโจทยป:ญหาที่นาํ
ความรู5เกี่ยวกับการแปรผันไปประยุกตใช5 กลุมละ 2 ข5อ พร5อมทั้งแสดง
วิธีการหาคําตอบ จากนั้นให5แตละกลุมสงผู5แทนออกมาเขียนโจทยป:ญหา
และแสดงวิธีการหาคําตอบ กลุมละ 1 ข5อ โดยครูและนักเรียนรวมกัน
ตรวจสอบความถูกต5อง
3. ให5นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความรู5 โดยเชื่อมโยงจากตัวอยาง
กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น
4. ให5นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคําถาม ดังนี้
1) นักเรียนมีวิธีการอยางไร ในการนําความรู5เกี่ยวกับการแปรผันไป
ประยุกตใช5ในการแก5โจทยป:ญหาให5ถูกต5องได5รวดเร็วขึ้น
5. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 9 เรื่อง การนําความรู5เกี่ยวกับการแปรผันไป
ประยุกตใช5ในการแก5โจทยป:ญหา เพื่อฝ/กทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ

สอบยอยครั้งที่ 2 (นอกเวลา)
20
39 - 40

สอบปลายภาค
21

สื่อ/แหลงเรียนรู
ใบงานที่ 9
เรื่องการนําความรู5
เกี่ยวกับการแปรผันไป
ประยุกตใช5ใน
การแก5โจทยป:ญหา

การประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจใบงานที่ 9

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การสอนรายวิชา ค20204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ประจําภาคเรียนที่ 2 ป$การศึกษา 2561
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู5 ดังนี้
- ประเมินจากงานหรือแบบฝ/กหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10 คะแนน
- ประเมินจากการสอบยอย 2 ครั้ง
30 คะแนน
- ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
- ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 2
ป$การศึกษา 2561 ได5กําหนดหัวข5อการประเมินได5 ดังแสดงในตาราง
หัวขอการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดีเยี่ยม
(5)

ดีมาก
(4)

ผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
(3)
(2)

ความตั้งใจเรียนในห5องเรียน
การตรงตอเวลาในการทํางาน
การมีสวนรวมในการเรียน
ความมีวินัยในตนเอง
ความรับผิดชอบตอการเรียน
ความคิดริเริม่ สร5างสรรคทางคณิตศาสตร
ความสามารถในการทํางานรวมกับผู5อื่น
ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา
ความสามารถในการแก5ปญ
: หาทางคณิตศาสตร
ความสามารถในการตัดสินใจ

การประเมินผลการเรียนรู
1. รายวิชานี้จะมีการสอบยอย 2 ครั้ง (สอบนอกตาราง) ดังนี้
1.1 กําหนดการสอบยอยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที 15 คะแนน
1.2 กําหนดการสอบยอยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที 15 คะแนน
2. ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน) เวลาที่ใช5ในการสอบ 90 นาที
3. ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) เวลาที่ใช5ในการสอบ 120 นาที
หัวข5อ/เนื้อหาและลักษณะข5อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง

ปรับปรุง
(1)

ตารางการประเมินการสอบยอยครั้งที่ 1 เรื่องเศษสวนของพหุนาม เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที 15 คะแนน
จํานวน
เรื่อง
จุดประสงคการเรียนรู
วิธีทําสั้น
ที่เรียน
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ
10 ชม. การคูณ การหาร การบวก การลบ
เศษสวนของพหุนาม
4 ชม.
4 ชม.

สมการเศษสวนของพหุนาม

หาผลคูณ ผลหาร ผลบวก และผลลบของ
เศษสวนของพหุนามได5

แก5สมการของเศษสวนพหุนามและตรวจสอบ
คําตอบได5
โจทยป:ญหาเศษสวนของพหุนาม
แก5โจทยป:ญหาเศษสวนของพหุนามโดยใช5
กระบวนการทางคณิตศาตรในการแก5ป:ญหาได5
รวมขอ

วิธีทําละเอียด
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ

รวม
คะแนน

6

1

-

-

6

1

1

2

2

5

-

-

2

2

4

7

1

4

2

15

ตารางการประเมินการสอบยอยครั้งที่ 2 เรื่องการแปรผัน เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที 15 คะแนน
จํานวน
เรื่อง
จุดประสงคการเรียนรู
วิธีทําสั้น
ที่เรียน
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ
3 ชม.

การแปรผันตรง

4 ชม.

การแปรผกผัน

5 ชม.

การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

6 ชม.

การนําไปใช5

1. อธิบายการแปรผันตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5
2. เขียนสมการแสดงการแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปริมาณที่กําหนดให5ได5
1. อธิบายการแปรผกผันตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5
2. เขียนสมการแสดงการแปรผกผันของปริมาณ
สองปริมาณที่กําหนดให5ได5
1. อธิบายการแปรผันเกี่ยวเนื่องได5
2. เขียนสมการแสดงการแปรผันเกี่ยวเนื่องได5
เชื่อมโยงความรู5เรื่องการแปรผันกับศาสตรอื่นๆ
รวมขอ

24

วิธีทําละเอียด
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ

รวม
คะแนน

2

0.5

1

2

3

2

0.5

1

2

3

2

0.5

1

2

3

-

-

3

2

6

6

0.5

6

2
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ตารางการประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ค20204 เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที 20 คะแนน
จํานวน
เรื่อง
จุดประสงคการเรียนรู
วิธีทําสั้น
วิธีทําละเอียด
ที่เรียน
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ

รวม
คะแนน

บทที่ 1 เศษสวนของพหุนาม
10 ชม. การคูณ การหาร การบวก การลบ
เศษสวนของพหุนาม
4 ชม.
4 ชม.

สมการเศษสวนของพหุนาม

หาผลคูณ ผลหาร ผลบวก และผลลบของ
เศษสวนของพหุนามได5

แก5สมการของเศษสวนพหุนามและตรวจสอบ
คําตอบได5
โจทยป:ญหาเศษสวนของพหุนาม
แก5โจทยป:ญหาเศษสวนของพหุนามโดยใช5
กระบวนการทางคณิตศาตรในการแก5ป:ญหาได5
รวมขอ

6

1

1

2

8

-

-

4

2

8

-

-

2

2

4

6

1

7

2

20

ตารางการประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ค20204 เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที 20 คะแนน
จํานวน
เรื่อง
จุดประสงคการเรียนรู
วิธีทําสั้น
ที่เรียน
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ
บทที่ 1 เศษสวนของพหุนาม
การคูณ การหาร การบวก การลบ
10 ชม. เศษสวนของพหุนาม
4 ชม.

สมการเศษสวนของพหุนาม

4 ชม.

โจทยป:ญหาเศษสวนของพหุนาม

บทที่ 2 การแปรผัน
การแปรผันตรง
3 ชม.

4 ชม.

การแปรผกผัน

5 ชม.

การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

6 ชม.

การนําไปใช5

หาผลคูณ ผลหาร ผลบวก และผลลบของเศษสวนของพหุนามได5

-

-

แก5สมการของเศษสวนพหุนามและตรวจสอบคําตอบได5

-

-

แก5โจทยป:ญหาเศษสวนของพหุนามโดยใช5กระบวนการทางคณิต
ศาตรในการแก5ปญ
: หาได5

-

-

1. อธิบายการแปรผันตรงของปริมาณสองปริมาณที่กําหนดให5ได5
2. เขียนสมการแสดงการแปรผันตรงของปริมาณสองปริมาณที่
กําหนดให5ได5
1. อธิบายการแปรผกผันตรงของปริมาณสองปริมาณที่กําหนดให5ได5
2. เขียนสมการแสดงการแปรผกผันของปริมาณสองปริมาณที่
กําหนดให5ได5
1. อธิบายการแปรผันเกี่ยวเนื่องได5
2. เขียนสมการแสดงการแปรผันเกี่ยวเนื่องได5
เชื่อมโยงความรูเ5 รื่องการแปรผันกับศาสตรอื่นๆ

-

รวมขอ
26

วิธีทําละเอียด
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ
2

รวมคะแนน

2

4

-

-

1

2

2

-

2

2

4

-

-

3

2

6

-

-

3

2

6

-

-

2

4

8

-

-

13

-

30

-

ตารางการประเมินจาก การทดสอบยอย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค20204 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
ประเมินจาก
ประเมินจาก
ประเมินจาก
การสอบยอย
การสอบกลางภาคเรียน
การสอบปลายภาคเรียน
หนวย
หัวขอ/เนื้อหา
วิธีทําสั้น
แสดงวิธีทํา
วิธีทําสั้น
แสดงวิธีทํา
วิธีทําสั้น
แสดงวิธีทํา
ที่
จํานวนขอ(ขอ
จํานวนขอ(ขอ
จํานวนขอ(ขอ
จํานวนขอ(ขอ
จํานวนขอ(ขอ
จํานวนขอ(ขอ
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)
ละ)
1
เศษสวนของพหุนาม
การบวก การลบ การคูณ การหาร
6 (1)
6 (1)
1 (2)
2 (2)
เศษสวนของพหุนาม
สมการเศษสวนของพหุนาม
2 (2)
4 (2)
โจทยป:ญหาเศษสวนของพหุนาม
2 (2.5)
2 (2)
1 (2)
6
4
รวมทดสอบยอยครั้งที่ 1
จํานวน 10 ขอ 15 คะแนน
สอบกลางภาค
2
การแปรผัน
การแปรผันตรง
2 (0.5)
1 (2)
2 (2)
การแปรผกผัน
2 (0.5)
1 (2)
3 (2)
การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
2 (0.5)
1 (2)
3 (2)
การนําไปใช5
3 (2)
2 (4)
6
6
6
7
13
รวมทดสอบยอยครั้งที่ 2
จํานวน 12 ขอ 15 คะแนน
จํานวน 13 ขอ 20 คะแนน
จํานวน 13 ขอ 30 คะแนน
รวมคะแนน
20
30
30
27

คะแนน

18
12
11

7
9
9
14
80

28

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ค20205
1.0 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ……..
ครูผู้สอน.............................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้
พาราโบลา สมการของพาราโบลา พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ y = ax2+bx+c เมื่อ a ≠ 0
และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้พาราโบลา
ระบบสมการ การแก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบ
สมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง
วงกลม ส่วนต่างๆ เกี่ยวกับวงกลม ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม การสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า
มุมเท่าแนบในวงกลม และการให้เหตุผล
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry) การทาโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind
mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2
2. ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้นักเรียนสามารถ
1. เขียนกราฟ และอธิบายลักษณะของกราฟจากสมการพาราโบลาได้
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการพาราโบลาได้
3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้
5. อธิบายลักษณะของวงกลม สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได้
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได้
7. สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแนบในวงกลม พร้อมทั้งเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้างได้
8. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
11. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและนาเสนอแนวคิด
12. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์

3

สัปดาห์ที่

คาบที่

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้

1

1-2

หัวข้อ
แนะนารายวิชา
1. พาราโบลา
1.1 สมการพาราโบลา
y = ax2+bx+c เมื่อ a ≠ 0

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. เขียนกราฟ และอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาได้
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายได้ว่าสมการที่กาหนดให้
เป็น/ไม่เป็นสมการพาราโบลา
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลการเป็น/ไม่เป็นสมการ
พาราโบลาได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ใช้สื่อ/เทคโนโลยีในการ
แนะนาพาราโบลา
2. บรรยายและใช้สื่อประกอบ
3. แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. สื่อ/เทคโนโลยี
1. ตรวจแบบฝึกหัด
(รูปภาพ/คลิป)
2. สังเกตพฤติกรรม
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

สัปดาห์ที่

คาบที่

4
หัวข้อ

2

3-4

1.2 พาราโบลาที่กาหนดด้วย
สมการ y = ax2 เมื่อ a ≠ 0
1.3 พาราโบลาที่กาหนดด้วย
สมการ y = ax2+ k
เมื่อ a ≠ 0

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. เขียนกราฟ และอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาได้
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาที่
กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟ
ที่กาหนดให้ได้
3. ให้เหตุผลประกอบการอธิบาย
ลักษณะของกราฟเมื่อมีการเปลี่ยน
แปลงค่าคงที่ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. บรรยายและใช้สื่อประกอบ
2. ทดลองและร่วมอภิปราย
ลักษณะกราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่
3. แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. โปรแกรม GSP, GeoGebra 2. สังเกตพฤติกรรม
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

สัปดาห์ที่

คาบที่

5

3

5-6

หัวข้อ
1.4 พาราโบลาที่กาหนดด้วย
สมการ y = a(x - h)2
เมื่อ a ≠ 0
1.5 พาราโบลาที่กาหนดด้วย
สมการ y = a(x - h)2+ k
เมื่อ a ≠ 0

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาที่
กาหนดให้ได้
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ตา่ งๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้

9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์

10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาที่
กาหนดให้ได้

2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟ
ที่กาหนดให้ได้
3. ให้เหตุผลประกอบการอธิบาย
ลักษณะของกราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. บรรยายและใช้สื่อประกอบ
2. ทดลองและร่วมอภิปราย
ลักษณะกราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่
3. แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. โปรแกรม GS , GeoGebra 2. สังเกตพฤติกรรม
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

สัปดาห์ที่

คาบที่
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7-8

หัวข้อ
1.6 พาราโบลาที่กาหนดด้วย
สมการ y = ax2+bx+c
เมื่อ a ≠ 0

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
1. เขียนกราฟ และอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาได้
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

1. บรรยาย ทดลองและ
อภิปราย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เช่น Jigsaw และ
รูปแบบอื่นๆ
3. แบบฝึกหัด

สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์

10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาที่
กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟ
ที่กาหนดให้ได้
3. ให้เหตุผลประกอบการอธิบาย
ลักษณะของกราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการทา
2. สังเกตพฤติกรรม
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

สัปดาห์ที่

คาบที่
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หัวข้อ

5

9-10

1.7 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
พาราโบลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. เขียนกราฟ และอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาได้
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์

12. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้าง
ชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทา
โครงงานทางคณิตศาสตร์
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. บรรยายและใช้สื่อประกอบ
2. จัดกิจกรรมกลุ่มแก้ปัญหา
และ นาเสนอ
3. แบบฝึกหัด
4. ให้นักเรียนเขียนแผนที่
ความคิด (Mind Mapping)
เรื่อง พาราโบลา

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการทา
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
4. แบบทดสอบประจาหน่วย

1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. สังเกตพฤติกรรม
3. ตรวจแบบทดสอบ
ประจาหน่วย
4. ตรวจแผนที่
ความคิด (Mind
Mapping)
5. ตรวจผลงาน

คาบที่

สัปดาห์ที่
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ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้
2. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
3. สื่อสาร สื่อความหมาย และ
นาเสนอขั้นตอน/กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่กาหนดได้
6 – 7 11–14 2. ระบบสมการ
ตัวชี้วัด
2.1 ระบบสมการที่ระกอบด้วย 3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มี
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรี ดีกรีไม่เกินสอง
สอง
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสอง
ตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. บรรยาย
2. บรรยาย และร่วมการ
อภิปราย ข้อดี/ข้อจากัด ของ
การแก้ระบบสมการแต่ละวิธี
3. จัดกิจกรรมกลุ่ม (เน้นการ
เลือกใช้วิธีการแก้ระบบสมการ)
4. แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการทา
2. สังเกตพฤติกรรม
3. กิจกรรมกลุ่ม
4. โปรแกรม GSP, GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

คาบที่

สัปดาห์ที่

9
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. แก้ระบบสมการที่ประกอบ ด้วย
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองที่
กาหนดให้โดยใช้วิธีการเขียนกราฟ
การแทนค่าได้
2. แสดงวิธีการตรวจสอบคาตอบได้
อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล
8 – 9 15–18 2.2 ระบบสมการที่ระกอบด้วย ตัวชี้วัด
สมการดีกรีสองทั้งสองสมการ 3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มี
ดีกรีไม่เกินสอง
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสอง
ตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. แก้ระบบสมการดีกรีสองทั้งสอง
สมการที่กาหนดให้ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. บรรยาย และร่วมอภิปราย
ข้อดี/ข้อจากัด ของการแก้
ระบบสมการแต่ละวิธี
2. การจัดกิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/รายบุคคล
3. แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการทา
2. สังเกตพฤติกรรม
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

10

คาบที่

สัปดาห์ที่
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19–20 2.3 โจทย์ปัญหาระบบสมการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
2. แสดงวิธีการตรวจสอบคาตอบได้
อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มี
ดีกรีไม่เกินสอง
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสอง
ตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้
8. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกล
ยุทธ์
12. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้าง
ชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทา
โครงงานทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้

1. บรรยาย
2. จัดกิจกรรมกลุ่มแก้ปัญหา
และ นาเสนอ
3. ให้นักเรียนเขียนแผนที่
ความคิด (Mind Mapping)
เรื่อง ระบบสมการ
4. แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการทา
3. กิจกรรมกลุ่ม
4. โปรแกรม GSP, GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
5. แบบทดสอบประจาหน่วย

1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. สังเกตพฤติกรรม
3. ตรวจแผนที่
ความคิด (Mind
Mapping)
4. ตรวจแบบทดสอบ
ประจาหน่วย

11
12

คาบที่

สัปดาห์ที่
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21-22
23-24 3. วงกลม
3.1 วงกลม
3.2 มุมในครึ่งวงกลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสอง
ตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้
2. สื่อสาร สื่อความหมาย และ
นาเสนอขั้นตอน/กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่กาหนดได้
3. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกล
ยุทธ์
สอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
5. อธิบายลักษณะของวงกลม สมบัติ 1. ทบทวนลักษณะและส่วน
และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได้
ต่างๆของวงกลม
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช้ 2. กิจกรรมเชิงสารวจ/ทดลอง
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม เพื่อนาไปสู่การสรุปทฤษฎีบท
ได้
มุมในครึ่งวงกลม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการทา
2. สังเกตพฤติกรรม
กิจกรรม
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra
หรือโปรแกรมอื่นๆ
4. โมเดลการสอน

คาบที่

สัปดาห์ที่
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ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายลักษณะและส่วนต่างๆ
ของวงกลมได้
2. อธิบายลักษณะของมุมในครึ่ง

3. บรรยาย (เน้นการให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้
ทฤษฎีบท สมบัติวงกลมที่
เกี่ยวข้อง)
4. แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

วงกลมได้

13

25-26 3.3 มุมทีจ่ ุดศูนย์กลางและมุม
ในส่วนโค้งของวงกลม

3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมในครึ่ง
วงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมได้
4. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
ตัวชี้วัด
5. อธิบายลักษณะของวงกลม สมบัติ 1. กิจกรรมเชิงสารวจ/ทดลอง
และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได้
เพือ่ นาไปสู่การสรุปทฤษฎีบท
มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมใน
ส่วนโค้งของวงกลม

1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการทา
2. สังเกตพฤติกรรม
กิจกรรม
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra

คาบที่

สัปดาห์ที่

13
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช้
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ได้
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. อธิบายลักษณะของมุมที่จุด
ศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของ
วงกลมได้
2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมที่จุด
ศูนย์กลาง และมุมในส่วนโค้งโดยใช้
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ได้
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

2. บรรยาย (เน้นการให้เหตุผล หรือโปรแกรมอื่นๆ
ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ 4. โมเดลการสอน
ทฤษฎีบทสมบัติวงกลมที่
เกี่ยวข้อง)
3. แบบฝึกหัด

การประเมิน

คาบที่

สัปดาห์ที่

14

14-15 27-30 3.4 คอร์ด

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
5. อธิบายลักษณะของวงกลม สมบัติ
และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได้
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช้
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ได้
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับคอร์ดของ
วงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมได้
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเชิงสารวจ/ทดลอง
เพื่อนาไปสู่การสรุปทฤษฎีบท
สมบัติวงกลมเกี่ยวกับคอร์ด
และการนาไปใช้
2. การจัดกิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/รายบุคคล
3. แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการทา
2. สังเกตพฤติกรรม
กิจกรรม
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra
หรือโปรแกรมอื่นๆ

คาบที่

สัปดาห์ที่

15
หัวข้อ

16-17 31-34 3.5 เส้นสัมผัสวงกลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
5. อธิบายลักษณะของวงกลม สมบัติ
และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได้
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช้
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ได้
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้นสัมผัส
วงกลมโดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมได้
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. กิจกรรมเชิงสารวจ/ทดลอง
เพื่อนาไปสู่การสรุปทฤษฎีบท
สมบัติวงกลมเกีย่ วกับเส้น
สัมผัสวงกลม และการนาไปใช้
2. การจัดกิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/รายบุคคล
3. แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. เอกสารประกอบการทา
2. สังเกตพฤติกรรม
กิจกรรม
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra
หรือโปรแกรมอื่นๆ

คาบที่

สัปดาห์ที่

16
หัวข้อ

18-19 35-38 3.6 การสร้างรูปหลายเหลี่ยม

แนบในวงกลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

ตัวชี้วัด
7. สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุม
เท่าแนบในวงกลม พร้อมทั้งเขียน
อธิบายขั้นตอนการสร้างได้
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
12. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้าง
ชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทา
โครงงานทางคณิตศาสตร์ชิ้นงานหรือ
ผลงาน หรือการทาโครงงานทาง
คณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุม
เท่าแนบ ในวงกลม พร้อมอธิบาย
ขั้นตอนการสร้างได้
2. เชื่อมโยงความรู้เพื่อระบุทฤษฎีบท

1. ทบทวนลักษณะและสมบัติ
ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุม
เท่า (ด้าน มุม เส้นทแยงมุม)
2. ทบทวนหลักการสร้างทาง
เรขาคณิตพื้นฐาน
3. สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้าน
เท่ามุมเท่าแนบในวงกลมตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
4. ร่วมกันอภิปรายและให้
เหตุผลประกอบในการระบุ
ทฤษฎีบท สมบัติวงกลมที่ใช้ใน
การจาแนกประเภทของรูป
หลายเหลี่ยมที่เกิดจากการ
สร้าง
5. ให้นักเรียนเขียนแผนที่
ความคิด (Mind Mapping)
เรื่อง วงกลม

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. โปรแกรม GSP, GeoGebra
หรือโปรแกรมอื่นๆ
3. สันตรง วงเวียน
4. แบบทดสอบประจาหน่วย

1. ตรวจแบบฝึกหัด
2. ตรวจชิ้นงาน
3. ตรวจแผนที่
ความคิด (Mind
Mapping)
4. ตรวจแบบทดสอบ
ประจาหน่วย
5. สังเกตพฤติกรรม

20

คาบที่

สัปดาห์ที่

17

39-40

หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

สมบัติวงกลมในการจาแนกประเภท 6. แบบฝึกหัด/ชิ้นงานที่เกิด
ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่ จากการสร้าง
เกิดจากการสร้างได้
สอบปลายภาค

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 8 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน ปรากฏอยู่ในทุกคาบเรียน

การประเมิน

18
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 3 ครั้ง
30 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
รายการ
1. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดเรื่อง
พาลาโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
y = a(x - h)2+ k เมื่อ a ≠ 0
2. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง
พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
y = ax2+bx+c เมื่อ a ≠ 0
3. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพาลาโบลา
และกิจกรรมกลุ่มการแก้ปัญหา

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

รูปแบบของงาน

สัปดาห์ที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียนควรใช้

คะแนน

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 3

ถัดจากวันมอบหมาย
1 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 4

ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 5

ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน

1 ชั่วโมง

3

19
รายการ

รูปแบบของงาน

สัปดาห์ที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียนควรใช้

คะแนน

สัปดาห์ที่ 7

ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน

1 ชั่วโมง

3

สัปดาห์ที่ 8-9

ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน

1 ชั่วโมง

3

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 10-11

ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน

1 ชั่วโมง

3

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 12

ถัดจากวันมอบหมาย
1 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 13

ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 14-15

ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน

1 ชั่วโมง

3

4. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง ระบบสมการที่ประกอบด้วย
งานเดี่ยว/กลุ่ม
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองและ
กิจกรรมกลุ่มการแก้ปัญหา
5. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง ระบบสมการที่ประกอบด้วย
งานเดี่ยว/กลุ่ม
สมการดีกรีสองทั้งสองสมการและ
กิจกรรมกลุ่มการแก้ปัญหา
6. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง โจทย์ปัญหาระบบสมการและ
กิจกรรมกลุ่มการแก้ปัญหา
7. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง มุมในครึ่งวงกลม
8. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง มุมที่จุดศูนย์กลางและ
มุมในส่วนโค้งของวงกลม
9. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง คอร์ด และกิจกรรมกลุ่มการ
แก้ปัญหา

20
รายการ
10. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
เรื่อง เส้นสัมผัสวงกลม และกิจกรรม
กลุ่มการแก้ปัญหา
11. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ชิ้นงาน
เกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหลี่ยมแนบ
ในวงกลม

รูปแบบของงาน

สัปดาห์ที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียนควรใช้

คะแนน

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 16-17

ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน

1 ชั่วโมง

3

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 19

ถัดจากวันมอบหมาย
3 วัน

2 ชั่วโมง

4

12 ชั่วโมง

30

รวม
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ ดังแสดงในตาราง
หัวข้อการประเมิน
1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการทางาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10. ความสามารถในการตัดสินใจ

ดีเยี่ยม (5)

ดีมาก (4)

ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผลการประเมิน
ดี (3)

ปานกลาง (2)

ปรับปรุง (1)
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที 10 คะแนน
4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที 10 คะแนน
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที 10 คะแนน
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
การสอบย่อยครั้งที่ 1(50 นาที)
1. พาราโบลา
1.1 พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
y = ax2 เมื่อ a ≠ 0
1.2 พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
y = ax2+ k เมื่อ a ≠ 0
1.3 พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
y = a(x - h) 2+ k เมื่อ a ≠ 0

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

จานวนคาบ
ที่สอน

จุดประสงค์การเรียนรู้

2

เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะของ
กราฟจากสมการพาราโบลาที่กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟที่
กาหนดให้ได้

1 ข้อ (0.5)

-

0.5

2

เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะของ
กราฟจากสมการพาราโบลาที่กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟที่
กาหนดให้ได้

1 ข้อ (0.5)

2 ข้อ (1.5)

3.5

คะแนน
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
1.4 พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
y = ax2+bx+c เมื่อ a ≠ 0

1.5 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้พาราโบลา
รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)
2. ระบบสมการ
2.1 การแก้ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและ
สมการดีกรีสอง

2.2 การแก้ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสอง
สมการ

จานวนคาบ
ที่สอน

2

2

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะของ
กราฟจากสมการพาราโบลาที่กาหนดให้ได้
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟที่
กาหนดให้ได้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้

8

4

4

เพื่อให้นักเรียน
1. แก้ระบบสมการที่ประกอบ ด้วยสมการ
เชิงเส้นและสมการดีกรีสองที่กาหนดให้
โดยใช้วิธีการเขียนกราฟ หรือการแทนค่า
ได้
2. แสดงวิธีการตรวจสอบคาตอบได้อย่าง
ถูกต้องและสมเหตุสมผล
เพื่อให้นักเรียน
1. แก้ระบบสมการที่ประกอบ ด้วยสมการ
เชิงเส้นและสมการดีกรีสองที่กาหนดให้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนน

3 ข้อ (0.5)

1 ข้อ (1.5)

3

-

1 ข้อ (3)

3

5 ข้อ 2.5 คะแนน

4 ข้อ 7.5 คะแนน

10

-

1 ข้อ (2.5)

2.5

-

1 ข้อ (2.5)

2.5
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวนคาบ
ที่สอน

2.3 โจทย์ปัญหาระบบสมการ
2
รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที)
3. วงกลม
3.1 มุมในครึ่งวงกลม
3.2 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วน
โค้งของวงกลม
3.3 คอร์ด
3.3.1 การหาความยาวของคอร์ด
3.3.2 การหาระยะห่างระหว่างคอร์ด

จุดประสงค์การเรียนรู้
โดยใช้วิธีการเขียนกราฟ การแทนค่า หรือ
การกาจัดตัวแปรได้
2. แสดงวิธีการตรวจสอบคาตอบได้อย่าง
ถูกต้องและสมเหตุสมผล
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัว
แปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้

10

2

2

4

เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมใน
ครึ่งวงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมได้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมที่จุด
ศูนย์กลาง และมุมในส่วนโค้งโดยใช้สมบัติ
และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอร์ด
ของวงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนน

-

2 ข้อ (2.5)

5

-

4 ข้อ 10 คะแนน

10

1 ข้อ (0.5 )

-

0.5

1 ข้อ (0.5 )

2 ข้อ (1)

2.5

1 ข้อ (0.5 )

2 ข้อ (1)

2.5
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
3.4 การหาขนาดของมุมที่เกี่ยวข้อง
กับเส้นสัมผัสวงกลมและคอร์ด
3.5 การสร้างและการให้เหตุผล
เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมแนบใน
วงกลม
รวม

จานวนคาบ
ที่สอน
4

4
16

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้น
สัมผัสวงกลมโดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมได้
เพื่อให้นักเรียนสร้างรูปหลายเหลี่ยม
ด้านเท่ามุมเท่าแนบ ในวงกลม
พร้อมอธิบายขั้นตอนการสร้างได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนน

1 ข้อ (0.5)

1 ข้อ (1)

1.5

-

1 ข้อ (3)

3

4 ข้อ 2 คะแนน

6 ข้อ 8 คะแนน

10

26
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาค วันที่ …….. เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
ลักษณะและจานวนข้อสอบ
จานวนคาบ
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
ที่สอน
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)
1. พาราโบลา
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะของกราฟจาก
1.1 พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
2
1 ข้อ (0.5)
สมการพาราโบลาที่กาหนดให้ได้
1 ข้อ (2.5)
y = a(x - h) 2+ k เมื่อ a ≠ 0
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟที่กาหนดให้
ได้
1.2 พาราโบลาที่กาหนดด้วยสมการ
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะของกราฟจาก
y = ax2+bx+c เมื่อ a ≠ 0
2
1 ข้อ (0.5)
สมการพาราโบลาที่กาหนดให้ได้
1 ข้อ (2.5)
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟที่กาหนดให้
ได้
1.3 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
2
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัวแปรที่มี
2 ข้อ (2)
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้พาราโบลา
ดีกรีไม่เกินสองได้
2. ระบบสมการ
เพื่อให้นักเรียน
1. แก้ระบบสมการที่ประกอบ ด้วยสมการเชิงเส้น
2.1 การแก้ระบบสมการที่ประกอบด้วย
4
1 ข้อ (2)
และสมการดี
ก
รี
ส
องที
ก
่
าหนดให้
โ
ดยใช้
ว
ธ
ิ
ี
ก
าร
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง
เขียนกราฟ หรือการแทนค่า ได้

คะแนน

3

3

4

2
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวนคาบ
ที่สอน

2.2 การแก้ระบบสมการที่ประกอบด้วย
สมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
4

2.3 โจทย์ปัญหาระบบสมการ
2
รวม

16

จุดประสงค์การเรียนรู้
2. แสดงวิธีการตรวจสอบคาตอบได้อย่างถูกต้อง
และสมเหตุสมผล
เพื่อให้นักเรียน
1. แก้ระบบสมการที่ประกอบ ด้วยสมการเชิงเส้น
และสมการดีกรีสองที่กาหนดให้โดยใช้วิธีการ
เขียนกราฟ การแทนค่า หรือการกาจัดตัวแปรได้
2. แสดงวิธีการตรวจสอบคาตอบได้อย่างถูกต้อง
และสมเหตุสมผล
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัวแปรที่มี
ดีกรีไม่เกินสองได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนน

-

1 ข้อ (2)

2

-

2 ข้อ (3)

6

2 ข้อ 1 คะแนน-

8 ข้อ 19 คะแนน

20
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาค วันที่ ……… ก.ย. 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้พาราโบลา

จานวนคาบ
ที่สอน
2

โจทย์ปัญหาระบบสมการ
2
มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้ง
ของวงกลม

2

การหาความยาวของคอร์ดและการหา
ระยะห่างระหว่างคอร์ด

4

การหาขนาดของมุมที่เกี่ยวข้องกับเส้น
สัมผัสวงกลมและคอร์ด

4

รวม
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จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัว
แปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัว
แปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมที่จุด
ศูนย์กลาง และมุมในส่วนโค้งโดยใช้
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอร์ด
ของวงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมได้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้น
สัมผัสวงกลมโดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนน

-

1 ข้อ (3)

3

-

1 ข้อ (3)

3

-

3 ข้อ (2)

6

6
-

3 ข้อ (2)

-

4 ข้อ (3)

12

-

12 ข้อ 30 คะแนน

30
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ประเมินจาก
การสอบ
กลางภาคเรียน

รวมทดสอบหน่วยที่ 1

5 (2.5)

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

พาราโบลา
1.1 พาราโบลาที่กาหนด
ด้วยสมการ y = ax2
เมื่อ a ≠ 0
1 (0.5)
1.2 พาราโบลาที่กาหนด
ด้วยสมการ y = ax2+ k
เมื่อ a ≠ 0
1.3 พาราโบลาที่กาหนด
ด้วยสมการ
1 (0.5)
y = a(x - h) 2+ k
เมื่อ a ≠ 0
1.4 พาราโบลาที่กาหนด
ด้วยสมการ
3 (0.5)
2
y = ax +bx+c
เมื่อ a ≠ 0
1.5 แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้พาราโบลา

ประเมินจาก
การสอบ
ปลายภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

1

หัวข้อ/เนื้อหา

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจาก
การสอบย่อย

คะแนน

-

1 (0.5)

1 (2.5)

-

-

3.5

2 (1.5) -

-

-

-

3.5

1 (1.5)

1 (0.5)

1 (2.5)

1 (3)

-

2 (2)

-

1 (3)

4 (7.5)

2 (1)

4 (9)

-

1 (3)

จานวน 9 ข้อ
10 คะแนน

จานวน 6 ข้อ
10 คะแนน

6

จานวน 1 ข้อ
3 คะแนน

10
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30
ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค20205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ประเมินจาก
การสอบปลาย
ภาคเรียน
คะแนน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ประเมินจาก
การสอบกลางภาค
เรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

2

หัวข้อ/เนื้อหา

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจาก
การสอบย่อย

-

1 (2.5)

-

1 (2)

-

-

4.5

-

1 (2.5)

-

1 (2)

-

-

4.5

-

2 (2.5)

-

2 (3)

-

1 (3)

14

-

4 (10)

-

4 (10)

-

1 (3)

ระบบสมการกาลังสอง
2.1 แก้ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการเชิง
เส้นและสมการดีกรีสอง
2.2 แก้ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการดีกรี
สองทั้งสองสมการ
2.3 โจทย์ปัญหาระบบ
สมการ
รวมทดสอบย่อยครั้งที่ 2

สอบกลางภาค

จานวน 4 ข้อ
10 คะแนน

จานวน 4 ข้อ
10 คะแนน

จานวน 1 ข้อ
3 คะแนน
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31
ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ประเมินจาก
การสอบ
ปลายภาค
คะแนน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ประเมินจาก
การสอบ
กลางภาค

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

3

หัวข้อ/เนื้อหา

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจาก
การสอบ
ย่อย

-

-

-

-

0.5

-

-

-

3 (2)

8.5

3 (2)

8.5

วงกลม
3.1 มุมในครึ่งวงกลม

1 (0.5)

3.2 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุม 1 (0.5)
ในส่วนโค้งของวงกลม
3.3 คอร์ด
3.3.1 การหาความยาวของ
1 (0.5)
คอร์ด
3.3.2 การหาระยะห่าง
ระหว่างคอร์ด
3.4 การหาขนาดของมุมที่
เกี่ยวข้องกับเส้นสัมผัสวงกลม 1 (0.5)
และคอร์ด
3.5 การสร้างและการให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปหลาย
เหลี่ยมแนบในวงกลม
รวมทดสอบย่อยครั้งที่ 3

รวมคะแนน

2 (1)

2 (1)

1(1)

-

-

-

4 (3)

13.5

1(3)

-

-

-

-

3

4 (2) 6 (8)
จานวน 10 ข้อ
10 คะแนน

-

-

-

30

-

-

จานวน 12 ข้อ
20 คะแนน
20

10(24)
จานวน 10 ข้อ
24 คะแนน

34

จานวน 12 ข้อ
30 คะแนน
30

80

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค20206
1.0 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ………
ครูผู้สอน......................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้
เรขาคณิ ต และเรขาคณิ ต วิเ คราะห์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุ ด
ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง และระยะห่างระหว่างเส้นตรง
กับจุด
ภาคตั ด กรวยและการประยุ ก ต์ มี ค วามคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ วงกลม พาราโบลา วงรี และ
ไฮเพอร์โบลา
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry) การทาโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind
mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้และนาเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนาเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2
2. ตัวชี้วัด
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้นักเรียนสามารถ
1. ศึกษาบทพิสู จ น์ เกี่ย วกับ ทฤษฎีบ ทที่ส าคัญทางเรขาคณิต แบบยูคลิ ด เช่ น ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยม และส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีที่สาคัญเกี่ยวกับวงกลม
2. หาระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด ระยะระหว่างเส้นตรงสองเส้น
และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
3. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก และนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
4. เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงและประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงในการ
แก้ปัญหาได้
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวยเมื่อกาหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้และเขียน
กราฟของความสัมพันธ์นั้นได้
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อกาหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
แก้ปัญหาได้
7. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและนาเสนอแนวคิด
11. เชื่ อ มโยงความรู้ หลั ก การ และกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ กั บ ศาสตร์ อื่ น ในการแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์
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1

2

คาบที่

สัปดาห์ที่

3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
หัวข้อ

1 - 2 - แนะนารายวิชา

- ทบทวนและ
1. เรขาคณิตและเรขาคณิต
วิเคราะห์1.1 เชื่อมโยงความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับมุม เส้นขนาน

3 - 4 1.2 ทฤษฎีบทพื้นฐานเกี่ยวกับด้าน
และมุมของรูปสามเหลี่ยม
1.3 การพิสูจน์ ทฤษฎีบท Law of
Sine ทฤษฎีบท Law of cosine
ทฤษฎีบทการหาพืน้ ที่ของรูป
สามเหลี่ยม ทฤษฎีบท Heron’s
Formula

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด

11. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
การทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มุม เส้นขนาน
ตัวชี้วัด

1. ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับทฤษฎี
บทที่สาคัญทางเรขาคณิต แบบ
ยูคลิด เช่น ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยม และส่วนประกอบของ
รูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีที่สาคัญ
เกี่ยวกับวงกลม
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. บรรยาย
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม

1. เอกสารประกอบการเรียน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
4. หนังสือเรขาคณิตโครงการ
ตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน.

1. บรรยาย
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม
(เน้นการศึกษาที่มาและ
การนาทฤษฎีบทไปใช้)
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. เอกสารประกอบการจัด
2. ตรวจแบบฝึกหัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
4. หนังสือเรขาคณิตโครงการ
ตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน.

คาบที่

สัปดาห์ที่

4
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

11. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
การทาโครงงานทางคณิตศาสตร์

3

5 - 6 1.4 ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและ

บทกลับ
1.5 พิสูจน์ทฤษฎีบทและบทกลับ
ของพีทาโกรัส
1.6 จุดศูนย์กลางวงล้อม
(Circumcenter)
1.7 จุดรวมมวล (Centroid)

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. บอกทฤษฎีบทพื้นฐานเกี่ยวกับด้านและ
มุมของรูปสามเหลี่ยมได้
2. อธิบายการพิสูจน์ทฤษฎีบทได้
3. นาและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
พื้นฐานเกี่ยวกับด้านและมุมของรูป
สามเหลี่ยมไปใช้ได้
4. ระบุทฤษฎีบททีน่ ามาใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
1. บรรยาย
2. ทบทวนการสร้าง
1. ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับทฤษฎี
พื้นฐาน
บทที่สาคัญทางเรขาคณิต แบบ
3. กิจกรรมการสร้าง
ยูคลิด เช่น ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
วงกลมเก้าจุด (Nine
สามเหลี่ยม และส่วนประกอบของ
Points in Circle])
รูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีที่สาคัญ

เกี่ยวกับวงกลม

1. เอกสารประกอบการเรียน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
2. ตรวจแบบฝึกหัด
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
3. หนังสือเรขาคณิตโครงการ
ตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน.

คาบที่

สัปดาห์ที่

5
หัวข้อ
1.8 จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน
(Incerter)
1.9 จุดออร์โทเซนเตอร์
(Orthocenter)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

4. กิจกรรมการแก้ปัญหา
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
แบบกลุ่ม/รายบุคคล
11. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์ 5. แบบฝึกหัด
อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
การทาโครงงานทางคณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. บอกทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลับ
ได้
2. อธิบายการพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีทาโกรัส
และบทกลับได้
3. สร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างวงกลม
เก้าจุด
4. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของพี
ทาโกรัสและบทกลับ วงกลมเก้าจุด จุดรวม
พล จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน จุดออร์โท
เซ็นเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
5. ระบุทฤษฎีบททีน่ ามาใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

4

คาบที่

สัปดาห์ที่

6
หัวข้อ

7 - 8 1.10 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
สามเหลี่ยมและวงกลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

6. สื่อสาร สื่อความหมาย และนาเสนอการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นลาดับ
ขั้นตอน
ตัวชี้วัด
1. กิจกรรมการ

1. ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับทฤษฎี
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
บทที่สาคัญทางเรขาคณิต แบบ
รายบุคคล
ยูคลิด เช่น ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป
2. แบบฝึกหัด
สามเหลี่ยม และส่วนประกอบของ
รูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีที่สาคัญ
เกี่ยวกับวงกลม
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล เรียนรู้และนาเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. เอกสารประกอบการเรียน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
2. ตรวจแบบฝึกหัด
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
3. ตรวจแบบทดสอบ
3. หนังสือเรขาคณิตโครงการ
ตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน.

4. แบบทดสอบหัวข้อ 1.1 -1.10

คาบที่

สัปดาห์ที่

7
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน

1. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของ
รูปสามเหลี่ยมและวงกลมไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาได้
2. สื่อสาร สื่อความหมาย และนาเสนอ
การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็น
ลาดับขั้นตอน
3. ระบุทฤษฎีบทที่นามาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
สมเหตุสมผล
5

9–10 1.11 ระยะทางระหว่างจุดสองจุด ตัวชี้วัด
1.12 จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสอง 2. หาระยะระหว่างจุดสองจุด
จุด
จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด
ระยะระหว่างเส้นตรงสองเส้น และ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
3. หาความชันของเส้นตรง
สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้น
ตั้งฉาก และนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ

1. บรรยายและร่วม
อภิปรายการหาระยะ
ทางระหว่างจุดสองจุด
จุดกึ่งกลาง
2. กิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
2. ตรวจแบบฝึกหัด
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
3. หนังสือเรขาคณิตโครงการ
ตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน.

คาบที่

สัปดาห์ที่

8
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน

1. หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด
จุดกึ่งกลางได้
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6

11-12 1.13 การประยุกต์

ตัวชี้วัด

3. หาความชันของเส้นตรง
สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้น
ตั้งฉาก และนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน

1. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องระยะทาง
ระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่าง
จุดสองจุดไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม

1. บรรยายและร่วม
อภิปรายการประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องระยะทาง
ระหว่างจุดสองจุด จุด
กึ่งกลางระหว่างจุดสอง
จุด
2. กิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
2. ตรวจแบบฝึกหัด
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
3. หนังสือเรขาคณิตโครงการ
ตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน.

คาบที่

สัปดาห์ที่

9
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7-8 13–16 1.14 ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็น ตัวชี้วัด
เส้นตรง
4. เขี ย นความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง มี ก ราฟเป็ น
1.15 การประยุกต์
เส้นตรงและประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ซึ่ง
มีกราฟเป็นเส้นตรงในการแก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน

1. เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็น
เส้นตรงได้
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์
ซึ่งมี กราฟเส้นตรงไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
9

17-18 1.16 ระยะห่างระหว่างเส้นตรง
กับจุด
1.17 ระยะห่างระหว่างเส้นตรง
สองเส้น

ตัวชี้วัด

2. หาระยะระหว่างจุดสองจุด
จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่างเส้นตรง
กับจุด ระยะระหว่างเส้นตรงสอง
เส้น และประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

1. บรรยายและร่วม
อภิปราย เกี่ยวกับการหา
ความสัมพันธ์ ซึ่งมีกราฟ
เป็นเส้นตรง
2. กิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. เอกสารประกอบการจัด
2. ตรวจแบบฝึกหัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
4. หนังสือเรขาคณิตโครงการ
ตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน.

1. บรรยายและร่วม
อภิปรายเกี่ยวกับการหา
ระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงกับจุดและ
เส้นตรงสองเส้น
2. กิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล

1. เอกสารประกอบการเรียน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. เอกสารประกอบการจัด
2. ตรวจแบบฝึกหัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. ตรวจแบบทดสอบ
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
4. หนังสือเรขาคณิตโครงการ
ตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน.

คาบที่

สัปดาห์ที่

10
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน

1. หาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด
และเส้นตรงสองเส้นได้
2. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องระยะห่าง
ระหว่างเส้นตรงกับจุด และเส้นตรงสอง
เส้นได้
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
10

19-20 สอบกลางภาค

11

21-22 2. ภาคตัดกรวยและการประยุกต์
ทบทวนการเลื่อนขนานวงกลม
(Circle)
2.1 บทนิยามของวงกลม
2.2 สมการวงกลมที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จุดกาเนิด

กิจกรรมการเรียนรู้
3 แบบฝึกหัด

สื่อการเรียนรู้
4. แบบทดสอบหัวข้อ 1.11 1.17

ตัวชี้วัด

1. กระบวนการสืบเสาะ 1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการจัด
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค หาความรู้
กิจกรรมกลุ่ม
ตัดกรวยเมื่อกาหนดส่วนต่างๆ ของภาค 2. แบบฝึกหัด
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
ความสัมพันธ์นั้นได้
4. หนังสือเรขาคณิตโครงการ
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยาม
ของวงกลม

การประเมิน

ตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน.

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจแบบฝึกหัด

คาบที่

สัปดาห์ที่

11
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

2. เขียนกราฟและบอกส่วนประกอบ
ต่างๆ จากสมการรูปมาตรฐาน รูปทั่วไป
ของวงกลมได้
3. เขียนสมการรูปมาตรฐานรูปทั่วไปจาก
กราฟที่กาหนดให้ได้
4. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน
รูปทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน
รูปทั่วไปของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่
จุดกาเนิดได้
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
12

23-24 2.3 สมการวงกลมที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จุด (h,k)

ตัวชี้วัด

1. กิจกรรมการ
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
ตัดกรวยเมื่อกาหนดส่วนต่างๆ ของภาค รายบุคคล
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
2. แบบฝึกหัด
ความสัมพันธ์นั้นได้
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
กาหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจแบบฝึกหัด

13

คาบที่

สัปดาห์ที่

12
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟและบอกส่วนประกอบจาก
สมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปของวงกลมได้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปจาก
กราฟที่กาหนดให้ได้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน/
รูปทั่วไปของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด
(h,k) ได้
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
ตัวชี้วัด
1. กระบวนการสืบเสาะ

25-26 พาราโบลา (Parabolas)
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค หาความรู้
2.4 บทนิยามของพาราโบลา
2.5 สมการพาราโบลาที่มีจุดยอด ตัดกรวยเมื่อกาหนดส่วนต่างๆ ของภาค 2. แบบฝึกหัด
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
อยู่ที่จุดกาเนิด
ความสัมพันธ์นั้นได้
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
กาหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

การประเมิน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจแบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่

คาบที่

13

14

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยาม
ของพาราโบลา
2. เขียนกราฟ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของพาราโบลาจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปได้
3. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปจาก
กราฟที่กาหนดให้ได้
4. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /
รูปทั่วไปของพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด
กาเนิดได้
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
27-28 2.6 สมการพาราโบลาที่มีจุดยอด ตัวชี้วัด
1. กิจกรรมการ

หัวข้อ

อยู่ที่จุด (h,k)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
ตัดกรวยเมื่อกาหนดส่วนต่างๆ ของภาค รายบุคคล
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
2. แบบฝึกหัด
ความสัมพันธ์นั้นได้

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

การประเมิน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจแบบฝึกหัด

คาบที่

สัปดาห์ที่

14
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
กาหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของพาราโบลาจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปได้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปจาก
กราฟที่กาหนดให้ได้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /
รูปทั่วไปของพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด
(h,k) ได้
5.ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหาได้
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

15

คาบที่

สัปดาห์ที่

15
หัวข้อ

29-30 วงรี (Ellipses)
2.7 บทนิยามของวงรี
2.8 สมการวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่
ที่จุดกาเนิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. กระบวนการสืบเสาะ 1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการจัด
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค หาความรู้
กิจกรรมกลุ่ม
ตัดกรวยเมื่อกาหนดส่วนต่างๆ ของภาค 2. แบบฝึกหัด
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
หรือ โปรแกรมอื่นๆ
ความสัมพันธ์นั้นได้
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
กาหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยาม
ของวงรี
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยาม
ของวงรี
3. เขียนกราฟ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของวงรีจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปได้
4. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปจาก
กราฟที่กาหนดให้ได้

การประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจแบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่

คาบที่

16

16

5. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /
รูปทั่วไปของวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด
กาเนิดได้
7. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
31-32 2.9 สมการวงรีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ ตัวชี้วัด
1. กิจกรรมการ

หัวข้อ

จุด (h,k)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
ตัดกรวยเมื่อกาหนดส่วนต่างๆ ของภาค รายบุคคล
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
2. แบบฝึกหัด
ความสัมพันธ์นั้นได้
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
กาหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของวงรีจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปได้

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

การประเมิน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจแบบฝึกหัด

17

คาบที่

สัปดาห์ที่

17
หัวข้อ

33-34 ไฮเพอร์โบลา (Hyperbolas)
2.10 บทนิยามของไฮเพอร์โบลา
2.11 สมการไฮเพอร์โบลาที่มี
จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกาเนิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปจาก
กราฟที่กาหนดให้ได้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /
รูปทั่วไปของวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด
(h,k) ได้
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
ตัวชี้วัด
1. กระบวนการสืบเสาะ

5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค หาความรู้
ตัดกรวยเมื่อกาหนดส่วนต่างๆ ของภาค 2. แบบฝึกหัด
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
กาหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยาม
ของไฮเพอร์โบลา

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

การประเมิน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจแบบฝึกหัด

18

คาบที่

สัปดาห์ที่

18
หัวข้อ

35-36 2.12 สมการไฮเพอร์โบลา ที่มี
จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (h,k)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

2. เขียนกราฟ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของไฮเพอร์โบลาจากสมการ
รูปมาตรฐาน/
รูปทั่วไปได้
3. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปจาก
กราฟที่กาหนดให้ได้
4. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /
รูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลาที่มีจดุ ศูนย์กลาง
อยู่ที่จุดกาเนิดได้
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
ตัวชี้วัด
1. กิจกรรมการ

5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
ตัดกรวยเมื่อกาหนดส่วนต่างๆ ของภาค รายบุคคล
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
2. แบบฝึกหัด
ความสัมพันธ์นั้นได้
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
กาหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

การประเมิน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจแบบฝึกหัด

คาบที่

สัปดาห์ที่

19
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน

1. เขียนกราฟ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของไฮเพอร์โบลาจาก
สมการรูปมาตรฐาน/
รูปทั่วไปได้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไป
จากกราฟที่กาหนดให้ได้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/
รูปทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน
/รูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลาที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จุด (h,k) ได้
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
19

37-38 2.13 บทประยุกต์ของภาคตัด
กรวย

ตัวชี้วัด

1. การเรียนรู้โดยใช้
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค ปัญหาเป็นฐาน
ตัดกรวยเมื่อกาหนดส่วนต่างๆ ของภาค 2. กระบวนการสืบเสาะ
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
หาความรู้
ความสัมพันธ์นั้นได้
3. แบบฝึกหัด

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมกลุ่ม
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra
หรือ โปรแกรมอื่นๆ

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตรวจแบบฝึกหัด

3. ตรวจแบบทดสอบ

คาบที่

สัปดาห์ที่

20
หัวข้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
กาหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
4. แบบทดสอบเรื่อง ภาคตัด
กรวย

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน

20

39-40

1. นาความรู้เกี่ยวกับภาคตัดกรวยใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหาได้
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
สอบปลายภาค

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 10 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน ปรากฏอยู่ในทุกคาบเรียน

การประเมิน
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
การสอนรายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
10 คะแนน
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย
10 คะแนน
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 3 ครั้ง
30 คะแนน
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
20 คะแนน
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
รายการ

รูปแบบของงาน

สัปดาห์ที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียนควรใช้

คะแนน

1. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดเรื่อง ทฤษฎี
พื้นฐานเกี่ยวกับด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยม
2. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ กิจกรรม เรื่อง
ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลับ วงกลมเก้าจุด
3. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยม
และวงกลม

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 2

ถัดจากวันมอบหมาย 1 วัน

1 ชั่วโมง

1

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 3

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 4

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 5

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

2

4. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
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รายการ
แก้ปัญหา เรื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องระยะทาง
ระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
5. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน
เส้นตั้งฉาก
6. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
7. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และ
เส้นตรงสองเส้น
8. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง สมการ
วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกาเนิด
9. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง สมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่
จุด (h,k)
10. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง สมการ
พาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดกาเนิด
11. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง สมการพาราโบลาที่มีจุดยอด
อยู่ที่จุด (h,k)
12. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง สมการวงรีที่
มีจุดยอดอยู่ที่จุดกาเนิด

รูปแบบของงาน

สัปดาห์ที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียนควรใช้

คะแนน

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 6

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 7

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 9

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 11

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

1

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 12

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 13

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

1

งานเดี่ยว/กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 14

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

2

งานเดี่ยว

สัปดาห์ที่ 15

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

1
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รายการ

รูปแบบของงาน

13. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
งานเดี่ยว/กลุ่ม
แก้ปัญหา เรื่อง สมการวงรีที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด (h,k)
14. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด เรื่อง สมการ
งานเดี่ยว
ไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดกาเนิด
15. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง สมการไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด งานเดี่ยว/กลุ่ม
(h,k)
16. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด/ชิ้นงาน เรื่อง
งานเดี่ยว/งานกลุ่ม
บทประยุกต์ของภาคตัดกรวย
รวม

สัปดาห์ที่มอบหมาย

กาหนดส่ง

เวลาที่นักเรียนควรใช้

คะแนน

สัปดาห์ที่ 16

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

2

สัปดาห์ที่ 17

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

1

สัปดาห์ที่ 18

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

1 ชั่วโมง

2

สัปดาห์ที่ 19

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน

2 ชั่วโมง

5

17 ชั่วโมง

30
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ ดัง
แสดงในตาราง
หัวข้อการประเมิน
1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน
2. การตรงต่อเวลาในการทางาน
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน
4. ความมีวินัยในตนเอง
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
7. ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
10. ความสามารถในการตัดสินใจ

ดีเยี่ยม(5)

ดีมาก(4)

ผลการประเมิน
ดี(3)

ปานกลาง(2)

ปรับปรุง(1)
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้
4.3.1 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
4.3.2 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที
4.3.3 กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

จานวนคาบ
ที่สอน

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที)
ทฤษฎีเกี่ยวกับด้าน มุมของรูปสามเหลี่ยม
2

- ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลับ
- จุดศูนย์กลางวงล้อม
- จุดรวมมวล
- จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน
- จุดออร์โทเซนเตอร์

2

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. บอกทฤษฎีบทพื้นฐานเกี่ยวกับด้านและมุม
ของรูปสามเหลี่ยมได้
2. อธิบายการพิสูจน์ทฤษฎีบทได้
3. นาและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมไปใช้ได้
เพื่อให้นักเรียน
1. บอกทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลับได้
2. อธิบายการพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและ
บทกลับได้
3. สร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างวงกลมเก้า
จุด

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

2 ข้อ (1)

-

2

-

1 ข้อ (2)

2

-

1 ข้อ (3)

3
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมและ
วงกลม

รวม
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)
การหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุด
กึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
การหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด
ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก

การหาสมการเส้นตรงและการนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหา
รวม

จานวนคาบ
ที่สอน

2

จุดประสงค์การเรียนรู้
4. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของพีทา
โกรัสและบทกลับ วงกลมเก้าจุด จุดรวมพล
จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน จุดออร์โทเซ็น
เตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาได้
เพื่อให้นักเรียน

1. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของรูป
สามเหลี่ยมและวงกลมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้
2. ระบุทฤษฎีบทที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล

6
2

2

2
6

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

เพื่อให้นักเรียนหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด

จุดกึ่งกลางได้
เพื่อให้นักเรียน
1. หาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และ
เส้นตรงสองเส้นได้
2. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงกับจุด และเส้นตรงสองเส้นได้
เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง

ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุดไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

-

1 ข้อ (3)

3

2 ข้อ 2 คะแนน

3 ข้อ 8 คะแนน

10

2 ข้อ (0.5)

-

1

2 ข้อ (0.5)

2 ข้อ (2)

5

-

2 ข้อ (2)

4

4 ข้อ 2 คะแนน

4 ข้อ 8 คะแนน

10
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที)
วงกลม

พาราโบลา

จานวนคาบ
ที่สอน
4

4

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟและบอกส่วนประกอบต่างๆ
จากสมการรูปมาตรฐาน รูปทั่วไปของวงกลม
ได้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐานรูปทั่วไปจาก
กราฟที่กาหนดให้ได้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐานรูป
ทั่วไปของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด
กาเนิด และจุด (h,k) ได้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟ บอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของพาราโบลาจากสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไป
ได้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปจากกราฟ
ที่กาหนดให้ได้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /รูป

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

1 ข้อ (0.5)

1 ข้อ (2)

2.5

1 ข้อ (0.5)

1 ข้อ (2)

2.5
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

วงรี

ไฮเพอร์โบลา

จานวนคาบ
ที่สอน

4

4

จุดประสงค์การเรียนรู้
ทั่วไปของพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดกาเนิด
และจุด (h,k) ได้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟ บอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของวงรีจากสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปได้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปจากกราฟ
ที่กาหนดให้ได้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /รูป
ทั่วไปของวงรีที่มีจดุ ศูนย์กลางอยู่ที่จุดกาเนิด
และจุด (h,k) ได้
เพื่อให้นักเรียน
1. เขียนกราฟ บอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของไฮเพอร์โบลาจากสมการรูปมาตรฐาน/
รูปทั่วไปได้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปจากกราฟ
ที่กาหนดให้ได้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไป
จากเงื่อนไขที่กาหนดให้ได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

1 ข้อ (0.5)

1 ข้อ (2)

2.5

1 ข้อ (0.5)

1 ข้อ (2)

2.5
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

บทประยุกต์ของภาคตัดกรวย

จานวนคาบ
ที่สอน

2

จุดประสงค์การเรียนรู้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /รูป
ทั่วไปของไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ทจี่ ุด
กาเนิดและจุด (h,k) ได้
เพื่อให้นักเรียนนาความรู้เกี่ยวกับภาคตัดกรวย

ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
รวม

18

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
คะแนน
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

-

-

4 ข้อ 2 คะแนน

4 ข้อ 8 คะแนน

10

30
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาค วันที่ …….. เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
ทฤษฎีเกี่ยวกับด้าน มุมของรูป
สามเหลี่ยม
ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบท
กลับ
- จุดศูนย์กลางวงล้อม
- จุดรวมมวล
- จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน
- จุดออร์โทเซนเตอร์
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
สามเหลี่ยมและวงกลม

จานวนคาบ
ที่สอน
2

2

2

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนนาและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับด้านและมุมของรูป
สามเหลี่ยมไปใช้ได้
เพื่อให้นักเรียนบอกทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและ
บทกลับได้
เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
บทของพีทาโกรัสและบทกลับ วงกลมเก้าจุด
จุดรวมพล จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน จุด
ออร์โทเซ็นเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ได้
เพื่อให้นักเรียน

1. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของรูป
สามเหลี่ยมและวงกลมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้
2. ระบุทฤษฎีบทที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนน

1 ข้อ (2)

2

-

1 ข้อ (2)

2

-

1 ข้อ (3)

3

-
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
การหาระยะระหว่างจุดสองจุด
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
การหาระยะระหว่างเส้นตรงกับ
จุด ความชันของเส้นตรง เส้น
ขนาน เส้นตั้งฉาก

การหาสมการเส้นตรงและการ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหา
รวม

จานวนคาบ
ที่สอน

จุดประสงค์การเรียนรู้

2

เพื่อให้นักเรียนหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด

2

2
12

จุดกึ่งกลางได้
เพื่อให้นักเรียน
1. หาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และ
เส้นตรงสองเส้นได้
2. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องระยะห่าง
ระหว่างเส้นตรงกับจุด และเส้นตรงสองเส้น
ได้
เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุดไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนน

2 ข้อ (1)

-

2

2 ข้อ (1)

1 ข้อ (3)

5

-

2 ข้อ (3)

6

4 ข้อ 4 คะแนน

6 ข้อ 16 คะแนน

20

32
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาค วันที่ ……… ก.ย. 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ใน
การสอบ

จานวนคาบ
ที่สอน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนน

เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง

การหาสมการเส้นตรง
และการนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหา

2

วงกลม

4

ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุดไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
รูปมาตรฐานรูปทั่วไปของวงกลมที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จุดกาเนิด และจุด (h,k) ได้

1 ข้อ (3)

3

1 ข้อ (1)

1 ข้อ (2)

3

1 ข้อ (1)

1 ข้อ (2)

3

1 ข้อ (1)

2 ข้อ (2.5)

6

เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูป
พาราโบลา

4

วงรี

4

มาตรฐาน /รูปทั่วไปของพาราโบลาที่มีจุด
ยอดอยู่ที่จุดกาเนิดและจุด (h,k) ได้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของวงรีที่มจี ุดศูนย์กลาง
อยู่ที่จุดกาเนิดและจุด (h,k) ได้
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ใน
การสอบ
ไฮเพอร์โบลา
บทประยุกต์ของภาค
ตัดกรวย
รวม

จานวนคาบ
ที่สอน
4
2

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลาที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จดุ กาเนิดและจุด (h,k) ได้
เพื่อให้นักเรียนนาความรู้เกี่ยวกับภาคตัด

กรวยใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

ลักษณะและจานวนข้อสอบ
เติมคาตอบ
แสดงวิธีทา
(คะแนนเต็มรายข้อ) (คะแนนเต็มรายข้อ)

คะแนน

1 ข้อ (1)

2 ข้อ (2.5)

6

-

3 ข้อ (3)

9

4 ข้อ 4 คะแนน

10 ข้อ 26 คะแนน

30
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค
20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ประเมินจาก
การสอบ
ปลายภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ประเมินจาก
การสอบ
กลางภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

1

หัวข้อ/เนื้อหา

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจาก
การสอบย่อย

-

-

คะแนน

เรขาคณิต
ทฤษฎีเกี่ยวกับด้าน มุมของ
รูปสามเหลี่ยม
ทฤษฎีบทของพีธาโกรัส
และบทกลับ
- จุดศูนย์กลางวงล้อม
- จุดรวมมวล
- จุดศูนย์กลางวงกลมแนบ
ใน
- จุดออร์โทเซนเตอร์
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
สามเหลี่ยมและวงกลม

2(1)

-

1(2)

-

1(2)

-

-

1(3)

-

-

1(3)

2 (2)

3 (8)

6
-

-

1(2)

-

-

5

-

1(3)

-

-

6

-

3 (7)

-

รวมทดสอบหน่วยที่ 1

17

จานวน 5 ข้อ
10 คะแนน

จานวน 3 ข้อ
7 คะแนน

-
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค
20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

2

ประเมินจาก
การสอบปลาย
ภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ประเมินจาก
การสอบ
กลางภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)
แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

หัวข้อ/เนื้อหา

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจาก
การสอบย่อย

คะแนน

เรขาคณิตวิเคราะห์
การหาระยะระหว่างจุดสอง 2(0.5)
จุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุด
สองจุด
การหาระยะระหว่างเส้นตรง 2(0.5)
กับจุด ความชันของเส้นตรง
เส้นขนาน
เส้นตั้งฉาก
การหาสมการเส้นตรงและ
การนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
4 (2)
รวมทดสอบย่อยครั้งที่ 2

-

2(1)

-

-

-

3

2(2)

2(1)

1(3)

-

-

10

2(2)

-

2(3)

-

1(3)

13

4 (8)

4 (4)

3 (9)

-

1 (3)
26

จานวน 8 ข้อ 10
คะแนน

จานวน 7 ข้อ
13 คะแนน

จานวน 1 ข้อ 3
คะแนน
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค
20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

ประเมินจาก
การสอบ
ปลายภาคเรียน

แสดงวิธีทา
จานวนข้อ(ข้อละ)

3

หัวข้อ/เนื้อหา

ประเมินจาก
การสอบ
กลางภาคเรียน

เติมคาตอบ
จานวนข้อ(ข้อละ)

หน่วยที่

ประเมินจาก
การสอบย่อย

คะแนน

วงกลม

1(0.5)

1(2)

-

-

1(1)

1(2)

5.5

พาราโบลา

1(0.5)

1(2)

-

-

1(1)

1(2)

5.5

วงรี

1(0.5)

1(2)

-

-

1(1)

2(2.5)

8.5

ไฮเพอร์โบลา

1(0.5)

1(2)

-

-

1(1)

2(2.5)

8.5

-

-

-

-

-

3(3)

9

4 (2)

4 (8)

-

-

4 (4)

9 (23)

ภาคตัดกรวย

บทประยุกต์ของภาคตัดกรวย

รวมทดสอบย่อยครั้งที่ 3
จานวน 8 ข้อ
10 คะแนน
รวมคะแนน

30

จานวน 10 ข้อ 20
คะแนน

จานวน 13 ข้อ
27 คะแนน
จานวน 14 ข้อ
30 คะแนน

20

30

47

80

